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SOBRE O CONGRESSO SERTANEJO 
DE COMPUTAÇÃO (SERCOMP 2018)

O I Congresso Sertanejo de Computação (SERCOMP 2018) 
foi criado buscando ser um evento anual da Universidade Estadual 
da Paraíba, de caráter regional, que busca promover e incentivar as 
trocas de experiências entre as comunidades científica, acadêmica 
e profissional na área de Computação, com temas distintos, inter-
disciplinares e complementares, buscando discutir a aplicabilidade 
da Computação na região. Em sua primeira edição, em 2018, o 
SERCOMP teve a coordenação dos professores Rodrigo Alves Costa 
e Jucelio Soares dos Santos. Embora adote a discussão da transver-
salidade de temas da Computação como pauta, o tema central do 
SERCOMP em sua primeira edição foi “Tecnologia e Inovação para o 
Sertão Paraibano”. O evento contou com cerca de 150 participantes, 
e incorporou em sua agenda diversos eventos ao longo de três dias, 
entre os quais palestras, feiras tecnológicas, minicursos, oficinas, 
hackaton na forma de hackday, apresentações culturais e momentos 
de confraternização.
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Prefácio

Prefácio

É com enorme satisfação que, finalmente, publicamos os Anais 
do Congresso Sertanejo de Computação da Universidade Estadual 
da Paraíba, campus de Patos. Foram alguns os anos de preparação 
até que o nosso alunado pudesse usufruir de um evento de alta quali-
dade técnica e organização. Excelência foi a palavra-chave principal, 
desde os dias iniciais de organização, até a conclusão do projeto que 
foi esse SERCOMP – e isso só foi possível porque os atores principais 
do processo foram eles: os nossos discentes. 

O SERCOMP busca, a partir deste ano de 2018, seu espaço na 
comunidade acadêmica para divulgação de iniciativas e estudos em 
espaços formais de computação e tecnologias digitais de informação 
e comunicação (TDIC). Como se pode perceber neste volume, os 
trabalhos publicados tiveram um caráter aplicado, refletindo o 
conceito moderno da integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Os trabalhos, durante o congresso, foram apresentados no 
formato de pôster, e avaliados por professores parte do Comitê 
Científico, conforme especificados acima. As cinco seções nas quais 
foram organizados os artigos geraram discussões pautadas na 
reflexão colaborativa e no diálogo entre os participantes - apresen-
tadores e avaliadores. Essa metodologia favoreceu o debate entre 
pesquisadores, professores do curso de Computação, e estudantes, 
para discutir as qualidades e desafios dos seus trabalhos, tendo sido 
um momento muito enriquecedor para todos os participantes.

Agradeço a confiança de todos os autores que submeteram 
seus trabalhos ao SERCOMP e parabenizo aos autores dos trabalhos 
aprovados. Agradeço, ainda, aos avaliadores que se dispuseram a 
contribuir com seus olhares de pesquisadores, qualificando ainda 
mais o evento desse ano. Por fim, mas não menos importante, fica 

DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.072.11-12
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meu agradecimento e parabéns à comissão organizadora, em nome 
da aluna Maria Luíza Mendes Barros e do professor Jucelio Soares 
dos Santos, pelo excelente evento realizado!

Essa geração de alunos que passa pelo Curso de Ciência da 
Computação da UEPB deixa, portanto, plantada a semente de um 
evento anual, qualificado, capaz de abrir as portas do mundo acadê-
mico para qualquer outro aluno e colega que demonstre interesse 
ou desejo de ingressar no mundo da ciência. Por isso nós, os seus 
professores, agradecemos.

Patos/PB, novembro de 2018.

Rodrigo Alves Costa (UEPB)
Coordenador Geral SERCOMP 2018



Artigo 1

O pensamento computacional no ensino 
fundamental: um relato de experiência em uma 
escola da rede pública
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1.Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) – Patos, PB, Brazil. 
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Abstract 

Computational thinking is the ability to solve problems based on the 
fundamentals of computing. There is evidence that the skills inherent 
in computational thinking are as important to life in contemporary 
society as reading, writing, and the ability to perform arithmetic opera-
tions, so it is important that they are worked from basic education. This 
paper aims to present an initiative of teaching computational thinking 
to students of basic education of the public network with an workshop 
to introductory programming. The results point to high learning with 
respect to the contents of computing and elevated motivation regar-
ding the workshop performed.

Resumo

O pensamento computacional é a capacidade para resolução de 
problemas com base nos fundamentos da computação. Há evidên-
cias que apontam que as habilidades inerentes ao pensamento 
computacional são tão importantes para vida na sociedade contem-
porânea quanto leitura, escrita e a aptidão de realizar operações arit-
méticas e por isso é importante que elas sejam trabalhadas desde a 
educação básica. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma 
iniciativa de ensino do pensamento computacional para alunos da 
educação básica da rede pública com uma oficina de introdução à 
programação. Os resultados apontam para alta aprendizagem em 
relação aos conteúdos de computação e motivação elevada em 
relação à oficina realizada.
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1. INTRODUÇÃO

As descobertas da computação são um dos fatores que 
aceleram as constantes mudanças na sociedade contemporânea, de 
modo que não é mais possível imaginar uma sociedade sem compu-
tadores e suas tecnologias (FRANÇA et al., 2014). É fundamental que 
todos os indivíduos tenham conhecimentos básicos de computação, 
já que todos estão mergulhados num universo permeado pelas tecno-
logias de informação e comunicação. Esses conhecimentos são tão 
significativos para vida na sociedade contemporânea quanto aqueles 
em áreas tais como matemática, filosofia e física (BRACKMAN, 2017). 

Nesse sentido, a computação favorece o desenvolvimento de 
habilidades que são úteis em qualquer área de atuação profissional, 
e uma delas é a aplicação de técnicas para resolução de problemas 
que combinam o pensamento crítico com os fundamentos da 
computação, denominada por Wing (2006) de “Pensamento 
Computacional” (PC). 

O PC é o processo cognitivo usado pelos seres humanos 
para encontrar algoritmos para resolver problemas (NUNES, 2011) 
e envolve a resolução de problemas através dos fundamentos da 
computação (WING, 2006), de maneira que habilidades usadas na 
criação de sistemas computacionais são utilizadas como metodo-
logia para resolução de problemas em outras áreas. 

Nessa perspectiva, Zorzo et al. (2017) consideram funda-
mental e estratégico para todos os países incluir o ensino de compu-
tação desde a educação básica, como um meio de contribuir com a 
formação de futuros cidadãos qualificados para encarar os desafios 
do mundo moderno. 

Diversos países, como Alemanha, Argentina, Austrália, Coreia 
do Sul, Escócia, França, Inglaterra e Estados Unidos, já reconhecem 
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a computação como uma área específica que precisa ser trabalhada 
desde a educação básica (ZORZO et al., 2017). No Brasil, conteúdos 
computacionais não são um componente fixo na estrutura curricular 
do ensino básico. De acordo com Sica (2011), sendo o ensino básico 
carente nesse quesito, o PC deveria ser ensinado desde cedo, pois 
expande a capacidade de resolução de problemas. O PC é um requi-
sito elementar na formação de qualquer estudante, mas ainda é pouco 
abordado no contexto escolar brasileiro, estando restrito apenas a 
projetos e atividades extracurriculares (BARCELOS; SILVEIRA, 2012). 

Nesse sentido, este artigo objetiva apresentar uma iniciativa 
de ensino do PC na educação básica, com atividades pedagógicas 
e sua aplicação por meio de oficinas para alunos do ensino funda-
mental da Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Lúcia 
de Fátima Morais de Lucena na cidade de São Mamede, Paraíba. 
Segundo Vieira e Volquind (2002, p. 11) utilizar oficinas de ensino é 
uma maneira de possibilitar uma aprendizagem aberta e dinâmica, 
com a troca de experiências e a construção de conhecimentos. Para 
alcançar o objetivo, é necessário explorar os conceitos de pensa-
mento computacional e planejar sua aplicabilidade através de oficinas 
de curta duração em escolas de ensino fundamental, e propôr ativi-
dades pedagógicas de aplicação do pensamento computacional, 
incluindo introdução a programação.

Este trabalho está organizado em seis seções. Na Seção 2, 
serão explanados o PC e como ele pode contribuir no processo de 
resolução de problemas com os conceitos herdados da computação. 
Na Seção 3, é apresentada a relação entre ensino de computação na 
educação básica e o PC. A Seção 4 apresenta o desenvolvimento 
da oficina com as atividades utilizadas para atingir o objetivo desta 
pesquisa. Na Seção 5, são apresentadas as análises dos resultados 
da pesquisa e, na Seção 6, finalmente, apresenta-se as considera-
ções finais relativas ao tema trabalhado.
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2. PENSAMENTO COMPUTACIONAL

O ensino de computação na educação básica é um assunto 
que vem sendo discutido e pesquisado na academia (BRACKMAN, 
2017; FRANÇA et al., 2014; ANDRADE et al., 2013). A computação 
favorece o desenvolvimento de habilidades e competências para a 
formação de um aluno mais autônomo, apto a reconhecer, inves-
tigar e solucionar problemas baseados em técnicas da computação 
(BARCELOS; SILVEIRA, 2012, p. 3).

O termo “Pensamento Computacional” tornou-se popular em 
2006 através do artigo Computational Thinking publicado por Jeanette 
Wing, no qual ela defendeu a ideia de que o PC deveria ser ensinado 
para todas as pessoas e não apenas aos cientistas da computação. 
Para Wing (2006), as técnicas utilizadas em Ciência da Computação 
para a resolução de problemas, criação de sistemas e compreensão 
do comportamento humano são úteis para qualquer pessoa (WING, 
2006). Após a popularização do termo, o assunto motivou o inte-
resse de docentes, agentes políticos, empresas e pesquisadores das 
Ciências da Computação no sentido de disseminar o ensino do PC 
(COSTA, 2016). 

 Wing (2006) define o PC por meio das seguintes 
características:

• Conceituar ao invés de programar: o PC vai além da 
capacidade de programar um computador. Solucionar 
problemas aplicando o PC exige o pensamento abstrato;

• Uma habilidade fundamental, não mecânica: uma habili-
dade fundamental é algo imprescindível a todo cidadão 
para vida na sociedade moderna. Uma habilidade mecâ-
nica remete a ideia de uma rotina repetitiva; 
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• Uma forma que humanos pensam, e não os computa-
dores: o PC é uma maneira de humanos solucionarem 
problemas; significa utilizar o poder do pensamento cria-
tivo que os seres humanos possuem para propor soluções 
que possam ser automatizadas;

• Para todas as pessoas, em qualquer lugar: por fim, o PC 
é essencial para todo cidadão e útil nos mais variados 
contextos. 

Conforme Blikstein (2008), PC não se trata de saber mani-
pular um software ou navegar na internet, mas consiste em saber 
como e quando utilizar competências computacionais para solu-
cionar problemas. O PC busca integrar o pensamento humano com 
as capacidades computacionais. Para Zorzo et al. (2017, p. 3) o 
PC é “a capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver 
problemas, considerado um dos pilares fundamentais do intelecto 
humano, junto com as habilidades de ler, escrever calcular”.

Existem três pilares que formam a base do pensamento compu-
tacional nos quais os educadores podem se basear para desenvolver 
habilidades nos alunos da educação básica. São eles: abstração, 
automação e análise. A seguir, estes pilares serão discutidos. 

2.1. Abstração

Abstrair é um processo fundamental na resolução de problemas, 
que possibilita a simplificação da realidade levando em conside-
ração as informações mais importantes em questão. Um exemplo 
de abstração no cotidiano é o uso do calendário que é composto 
por meses e dias, no entanto, quando alguém precisa consultar seus 
compromissos diários ele foca na informação relevante para si, ou 
seja, considera individualmente o dia em questão. Logo, é possível 
perceber que todos utilizam o PC mesmo que inconscientemente. 
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Segundo Ribeiro, Foss e Cavalheiro (2017), a abstração 
compreende dados (informações para solução do problema), 
processos (definição de instruções básicas para construção de algo-
ritmos) e técnicas para criação de algoritmos (para chegar a solução 
de problemas). Conforme Santos (2016), cada indivíduo executa o 
processo de abstração considerando o que é importante para ele, 
portanto não existe uma maneira certa ou errada e sim a mais propícia 
para determinado contexto.

2.2. Automação

O processo de automação propõe soluções por meio de 
algoritmos que possam ser executados por máquinas e desenvolver 
modelos computacionais para sistemas complexos (ZORZO et al., 
2017). Nesse sentido, um algoritmo pode ser visto como um passo 
a passo de instruções para resolução de um problema. Essas instru-
ções são descritas e ordenadas para atingir um objetivo, podendo 
ser escritas como fluxogramas ou linguagem humana, ou em lingua-
gens de programação (BRACKMANN, 2017).  

Na computação, o uso de algoritmos é básico, especialmente 
na programação. Os dispositivos tecnológicos mais avançados são 
programados por algoritmos. Esse processo de automação envolve 
diferentes aspectos que devem ser levados em conta (RIBEIRO; 
FOSS; CAVALHEIRO, 2017), como a Máquina (computador), a 
Linguagem (descritor da solução) e a Modelagem Computacional 
(modelos que simulam o desempenho de sistemas para possibilitam 
validar a solução).

De acordo com Ribeiro, Foss e Cavalheiro (2017), o processo 
de automação só será possível se o computador conseguir inter-
pretar as abstrações do modelo. Um computador poderia ser como 
dispositivo mecânico, elétrico ou mesmo humano; após a escolha 
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do computador adequado, a solução algorítmica é traduzida para 
uma linguagem compreendida pelo computador e por fim é feita a 
modelagem, que serve para auxiliar no entendimento do problema, 
permitindo a simulação do comportamento dos sistemas envolvidos, 
bem como de soluções propostas. 

2.3. Análise

A análise consiste em estudar os resultados alcançados na 
automação. Segundo Andrade et al. (2013), se tais resultados não 
retornarem o valor esperado, é possível que erros tenham ocorrido no 
nível de abstração escolhido ou até mesmo não tenha sido planejada 
uma solução automatizada adequada. Ela compreende a análise 
da viabilidade de se encontrar uma solução computacional para o 
problema (viabilidade), na verificação se o algoritmo construído é 
mesmo a solução desejada para o problema em questão (corre-
tude) e na avaliação da eficiência do algoritmo, sob vários aspectos 
(avaliação).

De acordo com Ribeiro, Foss e Cavalheiro (2017) nem todo 
problema tem solução computacional (por exemplo: problemas não 
computáveis), por isso é importante analisar a viabilidade dele, antes 
mesmo de começar a tentar construir o algoritmo. Nos problemas 
computáveis, são utilizados simulações e testes que envolvem a 
execução de partes do programa ou de todo o sistema, que servem 
para verificar se o programa responde de maneira correta a deter-
minadas entradas, se realiza as principais funções no tempo esta-
belecido e se atinge o resultado geral esperado (RIBEIRO; FOSS; 
CAVALHEIRO, 2017).

Além da correção, um algoritmo pode ser analisado quanto 
a sua eficiência. Vários algoritmos são comparados quanto ao 
uso de recursos como tempo, memória, processador, energia e 
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comunicação. Em suma, a análise consiste no ato não só de estudar 
os problemas e soluções, mas também de verificar se as soluções 
podem ser automatizadas quanto a sua eficiência e a correção.

3. ENSINO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Para a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) o ensino de 
computação na educação básica propicia a criação de habilidades e 
aptidões computacionais, contribuindo com a Ciência da Computação 
e suas diversas áreas de conhecimento. Essas habilidades e compe-
tências estimulam a eficácia na resolução de problemas através 
do uso do PC na criação de processos e produtos. No documento 
“Referências de Formação em Educação” (ZORZO et al., 2017, p.7) 
são apresentadas propostas de habilidades relacionadas ao PC que 
podem ser trabalhadas da educação infantil ao ensino médio. 

De acordo com Brackman (2017), França et al (2014) e França 
e Tedesco (2015), introduzir o PC desde cedo pode ser um meio que 
possibilita o desenvolvimento das habilidades inerentes ao raciocínio 
lógico, tais como interpretar, simplificar e resolver problemas, traba-
lhar em equipe, ser criativo e abstrair conceitos. Assim, para traba-
lhar o PC na educação básica, uma das atividades mais comumente 
adotadas é o ensino de programação.

3.1. Ensino de Programação e Pensamento Computacional

O ensino de programação pode ser utilizado para trabalhar o 
PC no contexto escolar como uma maneira de estimular o desenvolvi-
mento do raciocínio lógico no aluno e desenvolvimento de algoritmos, 
sendo essa a base para todas as áreas relativas a Computação.
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Vale destacar que pensar computacionalmente não é sinônimo 
de programar, pois o PC apresenta um modo singular de se pensar 
e de analisar uma situação ou um artefato, sem depender da tecno-
logia (DE PAULA; VALENTE; BURN, 2014). No entanto, desenvol-
vendo essa habilidade o aluno também desenvolve a capacidade de 
saber como programar um computador para realizar tarefas, ou seja, 
transmitir para a máquina aquilo que não é essencialmente humano 
(BLIKSTEIN, 2008). 

Aprender a programar possibilita o desenvolvimento habili-
dades que favorecem o raciocínio lógico, como solucionar problemas 
que envolve a estruturação de algoritmos. Se o problema for complexo, 
será necessário a habilidade de decompô-lo em problemas menores 
e gerar uma solução central (SCAICO et al., 2012).

Para facilitar o ensino da programação de computadores é 
recomendado o uso de métodos lúdicos que tornem a aprendizagem 
mais fluida, como a utilização de jogos. Outro recurso utilizado para 
facilitar esse ensino é o uso de ambientes visuais de programação, 
que permitem direcionar o foco do aluno para a lógica de funciona-
mento do projeto, sem que ele precise se preocupar com a sintaxe 
de uma linguagem de programação (FRANÇA et al., 2014). Nesse 
cenário, destaca-se o Scratch, ambiente de programação que facilita 
a exploração de conceitos e práticas computacionais criativas. 

3.2 Scratch para o Ensino de Programação

O Scratch é um ambiente de programação visual que apoia o 
processo de ensino e aprendizagem de programação. Esse permite 
que o aprendiz não precise se preocupar com a sintaxe no momento 
que está construindo sua solução, seu foco deve estar na compre-
ensão dos conceitos pertencentes a linguagem. 
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 O Scratch tem como principais características a facilidade e 
acessibilidade, permitindo que usuários leigos no assunto comecem 
a programar (VARELA, 2017). A programação é feita arrastando-se 
blocos de comandos que se encaixam como um quebra-cabeça, e 
essa junção permite a execução do algoritmo (FRANÇA; AMARAL, 
2013). Assim, o Scratch possibilita a aprendizagem baseada nos 
conceitos de design, enfatizando conceitos de concepção (criar e 
não apenas utilizar), personalização (trazer significado pessoal) e 
colaboração (trabalhar em equipe) (BRENNAN, 2011).

Além disso, viabiliza o ensino dos conceitos básicos de uma 
linguagem de programação e a execução de métodos essenciais na 
criação de algoritmos, como é o caso do uso da abstração, correção 
de erros, avaliação e melhoramento de algoritmos simples (FRANÇA; 
TEDESCO, 2015). Dessa forma, o aluno trabalha o PC ao criar solu-
ções, sem a necessidade de preocupação com erros de sintaxe.

4. DESENVOLVIMENTO DA OFICINA

Para realização da pesquisa foi escolhida a Escola Municipal 
de Ensino Infantil Fundamental Lúcia de Fátima Morais de Lucena 
na cidade de São Mamede - Paraíba, por ser a única escola da rede 
pública da cidade com turmas de ensino fundamental com laboratório 
de informática disponível. Para a ministração da oficina os autores 
deste trabalho assumiram os papéis de pesquisadores e relatores.

Como pesquisadores, foram responsáveis por iniciar e motivar 
a interação dos alunos. Como relatores observaram, anotaram 
e registraram para a qualidade de dados e informações. Para a 
execução da pesquisa de campo foi realizada uma oficina sobre 
pensamento computacional com introdução a programação. A 
escolha de utilizar oficina de ensino se justifica por ser um meio que 
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dinamiza a aprendizagem dos alunos, tornando-a mais significativa 
(NASCIMENTO et al., 2007).

A oficina foi dividida em dois momentos, o de apresentação 
dos conceitos e posteriormente realização de atividades referentes 
aos mesmos, incluindo atividades no ambiente de programação 
visual Scratch.

A princípio foi apresentada a ideia de decomposição presente 
no PC como forma de facilitar a resolução de problemas. Para isso 
problemas do cotidiano foram citados para que os alunos dividissem 
em tarefas mais simples. Em seguida, foi solicitado que eles respon-
dessem à questão detalhada na Figura 1. Com base nos registros 
escritos, foi possível perceber que as crianças em geral compreen-
deram a ideia de decomposição de problemas.

Figura 1. Resposta de uma aluna para o problema de organizar viagem 

Para explanar o conceito de abstração, foi explicado aos 
alunos a importância de desconsiderar aspectos irrelevantes de um 
problema para facilitar sua resolução, bem como possibilitar a reuti-
lização da solução proposta em contextos diferentes. Para trabalhar 
esse conteúdo com os alunos foi apresentado no slide uma história 
em que os termos específicos foram retirados, e a partir dessa história 
dois alunos iriam contar histórias distintas. O primeiro contou como 
fazer um chantilly, o outro aluno mostrou como montar um sanduíche. 
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Para as questões referentes a automação e análise, foi reali-
zado um exemplo prático, no qual um aluno representando um “robô” 
seguia as instruções que os demais alunos davam. Os pesquisa-
dores utilizaram o exemplo para facilitar a explicação do conceito de 
algoritmo mostrando que na programação é necessário organizar os 
passos de maneira lógica para alcançar um determinado objetivo.

Após repetirem o exemplo prático e cumprirem um novo 
desafio, os alunos foram apresentados ao ambiente de programação 
visual Scratch e incentivados a tentar dar uma sequência de passos 
que faria o personagem mover-se no palco sem ajuda dos pesqui-
sadores. Buscou-se assim estimular a criatividade dos alunos e 
analisar o grau de assimilação com o exemplo prático realizado por 
eles. Essa atividade foi realizada por todos, os primeiros alunos que 
conseguiram, ficaram admirados ao ver o personagem andando no 
palco e convidaram outros colegas para apresentar.  

No próximo passo, os pesquisadores solicitaram que os alunos 
escrevessem um algoritmo para trocar uma lâmpada (Figura 2). 
Todos os alunos conseguiram escrever o algoritmo. Com diferenças 
apenas na ordem entre os dois primeiros passos listados na Figura 
2. Após a escrita, foram apresentadas as regras para construção de 
algoritmos, tais como usar frases curtas e simples, ser objetivo e usar 
somente um verbo por frase, para que os alunos analisassem seus 
algoritmos e fizessem correções. 
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Figura 2. Algoritmo para trocar lâmpada, criado por um aluno 

Dando continuidade, foram explicadas as ferramentas do 
Scratch para os alunos, e cada um teve a liberdade de escolher o que 
realizar em seu projeto. Criatividade foi o que eles demonstraram. O 
próximo passo foi incluir novos comandos a medida em que recebiam 
o desafio dos pesquisadores. Os desafios incluíram a exibição de 
mensagens na tela, repetição do bloco de código, comando para 
execução do programa e a exibição de perguntas na tela que seriam 
respondidas por eles e a resposta pudesse ser guardada. O intuito foi 
apresentar funções especificas de programação de maneira facilitada. 
Após a inserção de cada novo comandos, era explicada a função que 
esse representava. As funções abordadas foram: sequência, loops, 
eventos e variáveis, respectivamente. 

Para concluir, os pesquisadores fizeram um momento de 
avaliação questionando a opinião dos alunos em relação a oficina 
e os conteúdos abordados. Todos demonstraram satisfação e 



27

SUMÁRIO

O pensamento computacional no ensino fundamental: 
um relato de experiência em uma escola da rede pública

sugeriram que os pesquisadores conversassem com a técnica que 
ministra aulas no laboratório para turma, pedindo que ela continu-
asse utilizando o Scratch. 

5. ANÁLISE DA OFICINA

De maneira geral, observou-se o interesse dos alunos desde 
o instante em que o tema da oficina foi apresentado. A partir do 
momento em que os conceitos começaram a ser apresentados, 
verificou-se a participação dos alunos enriquecendo os exemplos 
do cotidiano dados pelos pesquisadores para contextualização dos 
conceitos.

Um ponto significativo foi a facilidade de compreensão que 
os alunos demonstraram em relação aos conteúdos. Em relação a 
criação de algoritmos no papel, sem que ao menos conhecessem as 
regras, todos fizeram uso de frases objetivas. 

Com relação a motivação dos alunos durante a oficina, 
verificou-se a necessidade de inclusão de conteúdos relativos a 
Computação no contexto escolar. Pois se mesmo de maneira intro-
dutória foi possível obter resultados satisfatórios e observar alunos 
engajados e motivados durante a oficina, a continuidade dessa temá-
tica poderá trazer benefícios significativos tanto na aprendizagem 
dos alunos, quanto no contexto escolar a qual estão inseridos. 

Em relação a possibilidade de aprendizagem, o contato com 
as aulas voltadas ao PC estimula nas crianças uma capacidade extra 
para resolver problemas, dividindo em problemas menores e os solu-
cionando. Quando essas aulas consideram a faixa etária dos alunos e 
se propõem atividades lúdicas para realização de conteúdos, obser-
va-se o crescimento no nível da motivação de cada aluno, para que 
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os mesmos superem os desafios e possíveis frustrações que surjam 
no decorrer do processo de concepção e resolução de problemas.

Observa-se também benefícios significativos no contexto 
escolar porque a maneira como são trabalhados os conteúdos rela-
tivos a computação favorece um trabalho criativo, se contrapondo às 
metodologias tradicionais, tipicamente repetitivas, além de contribuir 
para a autonomia dos estudantes. Com efeito, com a inclusão de 
conteúdos relacionados a computação, é possível colaborar com a 
formação de alunos que não serão apenas consumidores de tecno-
logia, mas podem se tornar produtores dela.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS 
FUTUROS

Percebeu-se com a realização da oficina de ensino de PC 
com introdução a programação para alunos do ensino fundamental 
I, que eles puderam demonstrar competência em decomposição de 
problemas, abstração, criação de algoritmos, pensamento lógico e 
estímulo do pensamento criativo. Além do mais, eles puderam exer-
citar em um ambiente visual a construção de algoritmos. Assim, mais 
que conteúdos, eles puderam exercitar práticas computacionais 
ao realizarem os desafios que lhes eram propostos, expondo suas 
soluções. 

Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar a Oficina em mais 
turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas, 
com o intuito de analisar ambientes escolares distintos e os impactos 
causados. Também parece ser necessário realizar uma análise mais 
profunda de como o desenvolvimento de habilidades inerentes ao 
PC pode influenciar no desempenho dos alunos em disciplinas que 
já fazem parte do currículo escolar. Para isso, é necessário obter 
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mais recursos, de maneira a transformar o projeto em uma inicia-
tiva com fundos e apoio institucionalizado, o que proporcionará a 
obtenção de resultados mais relevantes e um campo de pesquisa 
mais significativo.  

REFERÊNCIAS

Andrade, D. et al. (2013). “Proposta de Atividades para o Desenvolvimento 
do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental”, In: Anais do 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação, Campinas, SBC, 2013. p. 
170-171.

Barcelos, T. S. e Silveira, I. F. (2012). “Pensamento Computacional e 
Educação Matemática: Relações para o Ensino de Computação na 
Educação Básica”. In: Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação, Curitiba, SBC, p.1-10.

Blikstein, P. (2008). “O pensamento computacional e a reinvenção 
do computador na educação”. http://www.blikstein.com/paulo/
documents/online/ol_pensamento_comp utacional.html, Março.

Brackmann, C. P. (2017). “Desenvolvimento do pensamento computacional 
através de atividades desplugadas na educação básica”, Tese (Programa 
de PósGraduação em Informática na Educação), Centro de Estudos 
Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Brennan, K. (2011). Creative computing: a design-based introduction to 
computational thinking, ScratchEd.

Costa, S. B. (2016) “Desenho de interface para o desenvolvimento do 
pensamento computacional no Ensino Básico: análise do Scratch”, 
Dissertação (Mestrado em Novos Media e Práticas Web), Departamento de 
Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.

De Paula, B. H., Valente, J. A. e Burn, A. (2014). O uso de jogos digitais 
para o desenvolvimento do currículo para a Educação Computacional na 
Inglaterra. In: Currículo sem Fronteiras, p. 46-71.



30

SUMÁRIO

O pensamento computacional no ensino fundamental: 
um relato de experiência em uma escola da rede pública

França, R. S. e Amaral, H. J. C. (2013). “Proposta metodológica de ensino 
e avaliação para o desenvolvimento do pensamento computacional com 
o uso do Scratch”. In: Anais do Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação, Campinas, SBC, p. 179–188.

França, R. S. et al. (2014). “A disseminação do pensamento computacional 
na educação básica: lições aprendidas com experiências de licenciandos 
em computação”. In: Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação, Brasília, SBC, p. 1473- 1475.

França, R. S. e Tedesco, P. C. A. R. (2015) “Desafios e oportunidades ao 
ensino do pensamento computacional na educação básica no Brasil”. In: 
Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, Maceió, SBC, p. 
4-5. 

Nascimento, M. S et al. (2007). Oficinas pedagógicas: Construindo 
estratégias para a ação docente – relato de experiência. In: Rev Saúde Com, 
v. 3, n. 1, p. 85-95.

Nunes, D. J. (2011). “Ciência da computação na educação básica”. http://
www.adufrgs. org.br/artigos/ciencia-da-computacao-na-educacao-basica. 
Fevereiro.

Ribeiro, L., Foss, L. e Cavalheiro, S. A. da C. (2017). “Entendendo o 
Pensamento Computacional”, https://arxiv.org/pdf/1707.00338.pdf, Abril.

Santos, M. (2016), “#2 Pensamento Computacional: a Abstração”. 
https://ajornadadetc hellita.wordpress.com/2016/01/18/2-pensamento-
computacional-a-abstracao, Março.

Scaico, P. D. et al. (2012). “Relato da Utilização de uma Metodologia de 
Trabalho para o Ensino de Ciência da Computação no Ensino Médio”. In: 
Anais do Conbresso Brasileiro de Informática da Educação, Rio de Janeiro, 
SBC, p. 1-10.

Sica, C. Ciência da computação no ensino básico e médio. (2011), http://
blogs.odiario. com/carlossica/2011/10/07/ciencia-da-computacao-no-
ensino-medio/, Fevereiro.

Varela, H. (2017), Scratch: um jeito divertido de aprender programação, 
Editora Casa do Código, 1a edição.

Vieira, E. e Volquind, L. (2002). Oficinas de Ensino: o quê, por quê? Como?, 
In: Rev Série Educação, 4. edição, Porto Alegre.



31

SUMÁRIO

O pensamento computacional no ensino fundamental: 
um relato de experiência em uma escola da rede pública

Wing, J. (2016). Pensamento computacional: um conjunto de atitudes e 
habilidades que todos, não só cientistas da computação, ficaram ansiosos 
para aprender e usar. In: Revista Brasileira de Ensino e Tecnologia, https://
periodicos.utfpr.edu.br/rbect/ article/view/4711/pdf.

Zorzo, A. F. et al (2017). Referenciais de Formação em Computação, In: Rev 
de Educação Básica, p. 1–9.



32

SUMÁRIO

Metodologias ativas e gamificação como auxílio ao ensino de algoritmos

Artigo 2

Metodologias ativas e gamificação como auxílio ao 
ensino de algoritmos

Sulyn C. de Medeiros, Mirelly E. M. de Lucena, Maria Luíza M. Barros e 
Welton G Santos1

1.Universidade Estadual da Paraíba. – Patos, PB – Brasil. sulynmds, lucenamirelly, luiza.mallu1,  
oweltonsantos }@gmail.com 

02
 Metodologias ativas
 e gamificação como

auxílio ao ensino
de algoritmos

Sulyn C. de Medeiros, Mirelly E. M. de Lucena,
Maria Luíza M. Barros e Welton G Santos1

1.Universidade Estadual da Paraíba. – Patos, PB – Brasil. sulynmds, 
lucenamirelly, luiza.mallu1,  oweltonsantos }@gmail.com 

DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.72.32-43



33

SUMÁRIO

Metodologias ativas e gamificação como auxílio ao ensino de algoritmos

Abstract

This paper describes a mini-course experience held at School X, 
with students of Project Y, where were used techniques of teaching 
and learning methods, such as active methodologies to improve the 
understanding of the topic addressed and the use of gamification 
to fix the subject and as a form of evaluation for the contents of the 
discipline of algorithms using the Python programming language. 
The results obtained with a research done with the participants at the 
end of the mini-course show that there was a positive and significant 
response to the use of these teaching approaches.

Resumo

Esse trabalho descreve uma experiência de minicurso realizada na 
Escola X, com alunos do Projeto Y, onde foram utilizadas técnicas 
de ensino e aprendizagem, tais como metodologias ativas para 
melhor entendimento do assunto abordado e o uso de gamificação 
para fixação do assunto e como forma de avaliação, para conteúdos 
da disciplina de algoritmos, utilizando a linguagem de programação 
Python. Os resultados obtidos com uma pesquisa realizada com os 
participantes ao final do minicurso mostra que houve uma resposta 
positiva e significativa do uso dessas abordagens de ensino.
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1. INTRODUÇÃO

O Projeto Hermes tem como objetivo primordial a divulgação 
e entendimento por parte dos alunos sobre o que é o curso de 
Ciências da Computação, e a formação de um grupo de estudos 
capaz de incentivar alunos do ensino médio, sendo da rede pública 
ou privada, despertando nos alunos a ideia de que qualquer pessoa 
pode programar, que podemos fazer a programação acessível a 
todos, despertando o seu lado lógico e criativo, com aplicações que 
possam melhorar o seu desempenho em sala de aula e no ambiente 
escolar, utilizando a linguagem de programação Python, sendo esta 
de alto nível (mais próxima da linguagem humana) e mais adequada 
para iniciantes. [Barbosa 2011]

Tucker (2006) afirma que é necessário que nos dias atuais, 
cada cidadão compreenda pelo menos os princípios básicos da 
Ciência da Computação e sabendo que o ensino regular no Brasil 
não dispõe de disciplinas que incitem o pensamento e raciocínio 
lógico, a aprendizagem de lógica computacional pode ser um pouco 
lenta. Diante dessa afirmação foi utilizada uma metodologia e ensino 
que facilitasse a compreensão dos conteúdos abordados. [Barbosa 
2011]

2. METODOLOGIA

Foi abordado nesse projeto as metodologias ativas, que se 
baseiam em formas de desenvolver o processo de aprendizagem 
utilizando exemplos reais do cotidiano da turma ou simuladas, tendo 
como objetivo solucionar problemas que venham a surgir nas ativi-
dades essenciais da prática social, em diferentes situações [Borges 
2000].
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Como também o uso de gamificação, uma estratégia para servir 
como colaboradora para o método de aprendizagem. A utilização de 
jogos na sala de aula ajuda a desenvolver várias habilidades como, 
diálogo, cooperação e solução de problemas. [Alexandro et al 2018]. 
Borges (2005) afirma que os jogos têm características que podem 
auxiliar na compreensão do estudante, atraindo para a educação o 
ensino divertido, ou seja, o aprender aprazível e da premissa que os 
jogos podem ser utilizados de modo que venha a favorecer efetiva-
mente no método de aprendizado. [Alves et al 2005]

Diante à informação anterior, foi ministrado o conteúdo visto 
na disciplina de algoritmos (utilizando a linguagem de programação 
Python) contida na grade de cursos de Ciência da Computação e 
Engenharias, sendo esse explicado através de experiências do coti-
diano dos alunos e atividades de entretenimento.

A proposta de minicurso com 10 alunos participantes da 
equipe de robótica de uma escola, teve duração de 3 meses sendo 1 
aula por semana com duração de 2 horas, ministradas sempre com 
parte teórica acompanhada de um exercício prático, aula somente 
prática, aula de campo (gincana) e orientação dos projetos finais que 
cada um teria que apresentar no fim do minicurso.

Nos próximos tópicos desse artigo, serão mostradas como 
funcionavam algumas das atividades e as metodologias utilizadas 
durante todo o minicurso.

2.1. As aulas

Os conteúdos abordados no minicurso eram seguidos de 
listas de exercício, para que os alunos pudessem praticar o conteúdo 
dado em sala, tendo em vista que Berbel (2011) também afirma que 
a metodologia teoria–prática é frequente e ocorre, nesse caminho, 
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uma dinâmica de ação-reflexão-ação, caracterizando-se esta última 
como uma ação revolucionária, em alguma fase desse processo. 
Nessa coerência, o itinerário é entendido como uma forma de exer-
citar a práxis, concebida como uma prática clarividente, prudente, 
esclarecida e propositalmente renovadora. As aulas semanais foram 
realizadas de forma que a turma tivesse sempre uma interação com 
os ministrantes, trazendo exemplos do cotidiano deles, através de 
metodologias ativas, e de como os algoritmos estavam presentes no 
seu dia a dia.

2.1.1. Avaliação das atividades

As listas de exercícios sempre iniciadas em sala de aula eram 
realizadas com o auxílio dos ministrantes que atuavam ajudando a 
resolver possíveis questionamento que viessem a surgir no decorrer 
da resolução dos exercícios, pois atos administrados metodolo-
gicamente pelo professor, fazem com que o mesmo assuma uma 
condução articulada e cautelosa. Isso significa atuar como mediador 
e não como fornecedor de todas as informações ou autoria de todas 
as decisões. [Berbel 2011]. 

Caso a atividade não fosse concluída em sala, essa poderia ser 
feita em casa e se surgissem dúvidas os ministrantes eram consul-
tados através de meios de comunicação escolhidos pelos alunos, 
como WhatsApp ou E-mail, sendo assim tendo um prazo para enviá-
-las pelo Google Classroom, um serviço da Web gratuito para escolas 
e/ou organizações sem fins lucrativos.

2.1.2. Aula gamificada

As aulas gamificadas aconteciam após a aula a teórica-prática 
ser concluída. A aula gamificada tinha o intuito de firmar o conteúdo 
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visto anteriormente de forma mais descontraída. A partir de uma 
pesquisa realizada por Alexandro et al (2018), em que os alunos em 
sua maioria acreditam que o uso do Kahoot é de fato mais diver-
tido do que uma aula tradicional. A ferramenta utilizada nesta estra-
tégia de gamificação foi o Kahoot, uma plataforma de aprendizagem 
baseada em jogos [Kahoot 2018].

2.2. A gincana

A gincana foi realizada como uma aula prática sobre conte-
údos vistos em sala. Foram espalhados 10 QRCodes pela escola 
sem que os alunos vissem, cada QRCode continha um desafio a ser 
resolvido por meio da programação com a linguagem aprendida no 
minicurso. 

Os alunos recebiam a primeira dica de onde estaria o primeiro 
QRCode em sala, após escaneá-lo, ele visualizava na tela do celular 
o desafio que precisava ser resolvido e uma foto com uma pista de 
onde estaria escondido o próximo QRCode. O aluno teria que voltar 
para a sala para resolver o desafio, programando, com os minis-
trantes presentes e acompanhando o desenvolvimento, e só após 
um dos ministrantes verificar que tal desafio havia sido cumprido, o 
aluno poderia sair de sala e procurar o QRCode seguinte com a pista 
que tinha recebido.

O primeiro aluno a resolver os 10 desafios contidos nos 
QRCodes venceria a gincana, que teve um prêmio simbólico doado 
pelas ministrantes para incentivar e tornar o método de ensino mais 
atrativo.
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2.3. O projeto final

O método de projetos tem como principal finalidade combater 
a artificialidade da escola e trazê-la para o mais próximo possível da 
realidade. Segundo os autores Bordenave e Pereira (2011), o projeto 
passa por quatro etapas diferentes: 1ª – o propósito – curiosidade e 
vontade de resolver um problema real; 2ª – a elaboração – estudo e 
a procura dos meios essenciais para a resolução, pois os conheci-
mentos já possuídos não são suficientes; 3ª – execução – efetivação 
dos meios de trabalho escolhidos, em que cada estudante busca em 
uma fonte as informações necessárias para a equipe; 4ª – análise – 
avaliação do trabalho feito, comparado aos objetivos finais.

Sendo assim, a partir da metodologia ativa “método de 
projeto”, foi proposto à turma que formassem duplas para a reali-
zação do projeto final do minicurso seguindo as 4 etapas propostas 
por Bodernave e Pereira. Cada dupla pensou em um projeto que 
resolvesse um problema de sua instituição ou comunidade (etapa 
1), após a escolha da problemática, pesquisas foram realizadas com 
o objetivo de averiguar se havia propostas iguais ou semelhante à 
escolhida e a melhor forma de resolução desse problema (etapa 2), 
em seguida para a resolução da situação abordada foi desenvol-
vido um protótipo de um aplicativo ou sistema para desktop (etapa 
3) utilizando a ferramenta Pencil (uma ferramenta de prototipagem 
de softwares), por fim, os projetos foram apresentados e avaliados 
por uma banca de professores da Universidade Estadual da Paraíba.
(etapa 4).

3. RESULTADOS

Essa etapa apresenta os resultados do questionário reali-
zado com alunos participantes do minicurso promovido pelo Projeto 
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Hermes para investigar o efeito do uso das metodologias ativas, 
gamificação, bem como, interesse, aprendizagem e o interesse no 
ingresso em cursos da área de TI. Os resultados obtidos neste estudo 
serão apresentados em forma de números e gráficos.

3.1 Efeito sobre o interesse 

Quando o Kahoot foi utilizado durante o minicurso de algo-
ritmos, 81, 8% dos alunos concordaram que tiveram mais interesse 
em estudar o conteúdo, sabendo que o exercício seria realizado em 
forma de gamificação utilizando o mesmo. Para outros 18,2% dos 
alunos, afirmaram que “talvez” tenham tido mais interesse em estudar 
o conteúdo levando em consideração esse aspecto.

Gráfico 1. Descreve os resultados obtidos relacionados ao interesse

3.2 Uso de gamificação

A partir da utilização do Kahoot 50% dos alunos concordaram 
com nota “5” que esta ferramenta auxiliou no seu aprendizado em 
relação aos assuntos abordados em sala de aula. Para apenas 30%, 
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que concordaram com nota “4” e 20% com nota “3” levando em 
conta esse aspecto.

Gráfico 2. Descreve os resultados obtidos relacionados ao aprendizado

 3.3. Efeitos da metodologia ativa

Quando foi utilizado o método de comparação do conteúdo 
abordado com situações do dia a dia, 100% dos alunos concordaram 
que entenderam o conteúdo com mais facilidade.
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Gráfico 4. Descreve os resultados obtidos relacionados ao uso de metodologias ativas

3.4. Efeitos do minicurso

Após o término do minicurso, 72,7% dos alunos afirmaram que 
passaram a ter interesse por algum curso da área de TI. Outros 9,1% 
ficaram em dúvida e 18,2% não demonstraram interesse na área.

Gráfico 5. descreve os resultados obtidos relacionados ao minicurso
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4. CONCLUSÃO

Neste artigo foi apresentada uma avaliação das metodologias 
ativas e gamificação como método de ensino para um melhor apren-
dizado do conteúdo de algoritmos. Esta avaliação foi feita levando em 
consideração alguns aspectos como concentração, engajamento, 
divertimento, aprendizagem percebida, motivação, satisfação e inte-
resse por cursos da área de TI, bem como a Ciência da Computação. 
Para a coleta de dados quantitativos foi realizada uma pesquisa utili-
zando o Google Forms.

A partir da ferramenta Kahoot, foi possível perceber resultados 
positivos quanto ao interesse e aprendizado dos alunos por meio 
da gamificação, bem como sair do método tradicional de aula utili-
zando metodologias ativas, sendo assim, 54,5% dos alunos concor-
daram que a aula que mais lhe agradou foi a teórica-prática e 100% 
concordaram que a mesma foi fundamental para o entendimento do 
conteúdo, confirmando que esse tipo de metodologia foi eficaz para 
a turma.

Uma contrapartida é que o estudo não pode ser conside-
rado uma pesquisa experimental. Portanto, será realizada pesquisas 
futuras para testar diferentes grupos de alunos e investigar em um 
maior número de pessoas o impacto do uso das metodologias ativas 
como auxílio de ensino-aprendizagem. 
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Abstract

The purpose of this paper is to present the concept of bullying, espe-
cially its online form, the cyberbullying, relating it to the use of mobile 
technologies, such as smartphones, and infer an intervention proposal 
to raise awareness about and minimize bullying and its consequences 
for the development of the new generations. This paper, through the 
bibliographic research, analyzes and develops on studies of many 
authors, relating the use of smartphones and the Internet with the 
practice of cyberbullying, inferring methodologies that can be applied 
in the school environment for its minimization. As a result, it is expected 
that it will be broadened discussions in the literature, thus detailing 
a methodology to be used in schools, a way to raise awareness of 
the pedagogical and responsible team on bullying and cyberbullying, 
in order to prevent aggression among children and adolescents in 
online media, and to avoid exposing them to inappropriate content 
in an environment without any accompaniment, such as the Internet.

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar o conceito de bullying, em especial 
sua forma online, o cyberbullying, relacioná-lo ao uso de tecnologia 
mobile, como smartphones, e inferir uma proposta de intervenção 
para conscientizar sobre e minimizar o bullying e suas consequên-
cias no desenvolvimento das novas gerações. O artigo, através de 
pesquisa bibliográfica, analisa e desenvolve sobre estudos de dife-
rentes autores, relacionando o uso de smartphones e da Internet com 
a prática do cyberbullying, inferindo metodologias que podem ser 
aplicadas no ambiente escolar para sua minimização. Como resul-
tado, é previsto que serão ampliadas as discussões na literatura, 
detalhando, portanto, uma metodologia a ser aplicada nas escolas, 
a fim de conscientizar a equipe pedagógica e responsáveis sobre a 
temática de bullying e cyberbullying, a fins de coibir a agressão entre 
crianças e adolescentes em meios online, além de evitar a exposição 
dos mesmos a conteúdo impróprio num ambiente sem qualquer 
acompanhamento, como a Internet.
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1. INTRODUÇÃO

Entrar na rede, bater papo pelo WhatsApp, frequentar 
ambientes online e pesquisar pela Internet são atividades que 
entraram na vida diária de milhões de pessoas com acesso a um 
aparelho móvel e uma conexão [Santos et al, 2013]. As formas de 
interação que os indivíduos têm entre si e com o meio sofreram 
mudanças significativas com a difusão em massa das tecnologias 
móveis, tais como: smartphones, ipods e tablets. Como já é de 
conhecimento público, os jovens são os mais atingidos pela revo-
lução tecnológica de bolso que por permanecerem rodeados por 
esses recursos tornam-se falantes nativos da linguagem digital.

A explicação para tal é simples - as mudanças ocorridas e 
que ainda ocorrem com a popularização e a inovação na acessibi-
lidade à tecnologia móvel acabaram por fazer emergir aos olhos da 
massa, de forma global, uma nova forma de comunicação tornan-
do-se rápida e prática. Com isso, a sociedade torna-se cada vez mais 
dependente dessas tecnologias, utilizando-as e, considerando-as 
indispensáveis na realização de atividades diárias. Conforme Prados 
e Fernandez [2007], essa tecnologia influencia com extrema rapidez 
o estilo de vida, crenças e tradições por meio de eventos constante-
mente ligados às relações pessoais. Tais transformações induziram 
a sociedade, além de facilitadores diários, novos contextos para a 
comunicação. Por exemplo, recorrendo às redes sociais, é possível 
fazer novas amizades, ainda que virtuais, com outras pessoas, 
agendar encontros, - online ou presencial - de modo que a vida online 
representa de certa forma o que acontecia na vida off-line [Santos, 
Medeiros, Oliveira, 2013].

A tecnologia mobile, em especial os smartphones, dada sua 
popularidade, surtiram efeito na interação social entre os indivíduos, 
afinal a conexão portátil com a rede é um facilitador para interação com 
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a vida online. Porém, esse entrelaçar de vidas on/off-line tornou-se 
um obstáculo para a vida das atuais e novas gerações, pois esse 
contexto denominado por Lévy [1999] como cibercultura possibilitou 
a projeção de comportamentos off-line para online, dentre eles, a 
infamante prática do bullying, que adotou o nome de cyberbullying ao 
contato com a Internet.

Nesta condição, é necessária a introdução de métodos e, a 
constante orientação e conscientização de alunos, já que tal prática é 
constante entre indivíduos desse meio, procurando chamar a atenção 
de pais e professores e permitir a troca de informações entre ambos 
sobre o risco de expor crianças e adolescentes a um ambiente sem 
nenhum monitoramento como a Internet. Adotar a metodologia de 
oficinas e atividades entrelaçadas ao cotidiano escolar, assim como 
ao ambiente de trabalho, torna-se pertinente para a apresentação de 
como utilizar o ambiente online e adequação ao uso de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs). Como Palfrey e Gasser [2011] 
apontam, existe a necessidade de a escola encaminhar seus alunos 
para a utilização segura e consciente das TICs, sem venalizar seu uso.

Desta forma, este trabalho irá analisar e discorrer os estudos 
de diversos autores e relacionar o uso de smartphones e Internet com 
a prática do cyberbullying, inferindo uma metodologia que possa ser 
aplicada em diversos âmbitos, dentre eles o ambiente escolar, para 
conscientizar e minimizar a prática de bullying e a difamação online.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Nesta seção são apresentados os principais referenciais 
teóricos que fundamentam o desenvolvimento deste trabalho. 
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2.1 Cibercultura

A cibercultura é vista por [Lévy, 1999] e [Lemos, 2002] como o 
conjunto de práticas sociais, ideias e valores que se desenvolveram 
através do contato com a comunicação digital e toda a sua infor-
mação, além do relativo “liberalismo”, em que qualquer indivíduo 
pode navegar e depositar informações nos mais variados formatos. 
A cibercultura é a cultura da troca de informação em tempo real, 
possibilitando que o indivíduo coopere, crie, altere ou acrescente em 
informações formuladas por terceiros, ignorando a distância entre 
os indivíduos, possibilitando campos de comunicação online instan-
tânea, universalizando, integrando e incorporando conhecimento, 
movimentos sociais, dentre outras formas do saber.

A já citada “cultura cibernética” desenvolveu-se após a 
chegada das TICs, sejam elas computadores, desktops, ou gadgets 
móveis, como smartphones. Tais tecnologias possibilitaram a criação 
do ciberespaço, campo em que se abriga a estratosférica quantidade 
de informação gerada na rede por seus usuários. 

Das citadas TICs, a tecnologia mobile dos smartphones 
tornou-se uma dependência para o cidadão atual, tal tecnologia 
consiste na evolução dos aparelhos celulares, pois além de liga-
ções e mensagens de texto, passaram a conectar-se com a Internet 
e possuir um design inteligente e prático até mesmo para os mais 
leigos no assunto.

2.2. Smartphones

O advento da tecnologia mobile foi de grande impacto nas rela-
ções sociais e na rotina de seus usuários, diminuindo as distâncias 
e acelerando a troca de mensagens, chegando ao nível daqueles 
que não se incluem no contexto da comunicação digital e se tornam 
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obsoletos (por não serem capazes de acompanhar com a mesma 
naturalidade os eventos e notícias que os usuários de tais disposi-
tivos têm).

Citando o exemplo do smartphone, a comunicação foi facili-
tada em diversos aspectos a partir deste item, e por sua populari-
dade e usabilidade, tornou-se um utensílio necessário para todos que 
decidem persistir atualizados e comunicáveis. Aplicações simples 
como calculadora, agenda, reprodutor de áudio, ligações e conexão 
com a Internet (além dos diversos aplicativos nela disponibilizados) 
passaram a gerar dependência por parte dos usuários às suas 
funcionalidades.

Com surgimento da nova geração de celulares inteligentes 
com câmeras, gravadores de áudio e uma conexão a uma rede de 
Internet, tais dispositivos passaram a ser uma ‘forte arma’ na captura/
disseminação de informação (fundamentada ou não) e na cola-
boração com postagens alheias. Tudo a respeito de mídia (textos, 
áudios, fotos e vídeos, por exemplo) é possível ser rapidamente 
capturada e propagada em meio online. 

Em paralelo, o uso de redes sociais tornou-se a base da 
disseminação de notícias e comunicação interpessoal. Devido a sua 
praticidade e a conveniência que os smartphones as possibilitam, 
as redes sociais consistem na criação de perfis online paralelos a 
vida off-line de seus usuários. As redes sociais foram gradativamente 
se propagando entre os usuários e na vida daqueles de quem as 
utilizam (a ponto de haver surpresa ao encontro de pessoas que não 
as utilizam). Como sugerido por [Soomro; Sawar, 2013], até mesmo 
num mundo agitado como o nosso, os smartphones conseguem 
manter pessoas juntas em seus grupos; amigos e família superaram 
o obstáculo da distância em certo nível. 

A praticidade dos smartphones já citada se popularizou 
no fim da década de 2000. A população passou por um processo 



50

SUMÁRIO

Concepção de uma abordagem educacional de combate ao cyberbullying

de adaptação, gerando logo em seguida, novas gerações que já 
nasceram ‘embutidas’ nesse mundo conectado, sendo considerados 
falantes fluentes da linguagem digital. Em suma, essas gerações 
se encontram nas escolas (que por sua vez, não conseguiram 
acompanhar o mesmo ritmo do mundo digital, estando ainda na 
fase de adaptação e integração das novas tecnologias). Novas 
habilidades precisam ser desenvolvidas junto aos alunos na escola, 
além de alguns princípios que devem ser apresentados sobre os 
perigos da exposição na web [Santos, Medeiros and Oliveira, 2013], 
pois, por mais que as novas gerações sejam adaptadas ao uso de 
dispositivos conectados à rede, não significa que tenham a noção de 
seu uso de forma saudável, entre as práticas do mundo off-line, se 
encontra a infamante prática do bullying, batizado de cyberbullying 
quando adentrou a esfera da Internet. 

Esse problema se desenvolveu ainda mais com a chegada 
dos celulares inteligentes, pois com as funcionalidades já citadas, 
as câmeras embutidas nos smartphones, por exemplo, facilitam tirar 
fotos indesejadas e compartilhá-las com o público e, em questão de 
poucos minutos, repercutir com um grande público. Tal querela aflige 
o ambiente escolar, e com o advento do smartphone com conexão 
à Internet sem restrições de seu uso dentro do próprio domínio da 
escola, torna tais casos recorrentes, e sem o controle necessário 
e conscientização dos alunos, pouco pode ser feito para ajudar as 
próprias vítimas.

2.3 Cyberbullying

Conhecida como uma prática que ocorre nas escolas, o 
bullying é considerado como violência verbal, física dentre outras, de 
forma intencional e repetitiva que ocorre no mundo real, sendo ela 
dividida em três tipos, os agressores, as vítimas e os observadores. 
Essa prática ao entrar na esfera da Internet foi denominada como 



51

SUMÁRIO

Concepção de uma abordagem educacional de combate ao cyberbullying

cyberbullying que também ocorre a violência de caráter psicológico, 
mas diferente do bullying assume diversas formas de agressão, 
tornando-se um problema persistente e de difícil erradicação [Leão, 
2011]. Devido aos seus agressores se encontrarem no anonimato, 
praticando dessa forma o catfishing, como denotado por [Harris, 
2013], é a prática onde utilizando-se de nomes falsos, apelidos ou 
ainda se fazendo passar por outras pessoas, torna-se difícil seu 
combate.

O catfishing é um método utilizado por usuários em busca 
de mascarar suas identidades e adquirir intimidade (além de alguns 
casos de relacionamentos amorosos online) com suas vítimas para 
extrair-lhes informações íntimas, como nos casos de fotos íntimas 
vazadas. Em consequência de tais atos, a vítima passa a sofrer 
preconceitos gerados pelo vazamento de suas informações, assim 
como as demais consequências dessa modalidade de cyberbullying, 
sem ter acesso a verdadeira identidade de seu agressor, ou seja, 
incapaz de denunciá-lo. 

Tais práticas passaram a ocorrer pela facilidade da dissemi-
nação de conteúdo na web. Fotos, áudios, textos ou vídeos íntimos, 
constrangedores ou depreciativos quando publicados em mídias 
sociais são rapidamente compartilhados entre usuários. O anonimato 
que pode ser assumido dentro de tais redes de comunicação dificulta 
a descoberta das identidades dos bullies, ou valentões (em portu-
guês), o que consequentemente dificulta a identificação e punição 
adequada aos agressores.

Disseminado através de corrente de mensagens ou exposto 
publicamente em postagens, o efeito viral causado pela Internet 
possui mais desvantagens, e entre elas, a dificuldade que se encontra 
na eliminação do conteúdo dos meios de publicação. O armazena-
mento de conteúdo concedido aos aparelhos que suportam as redes 
de comunicação online, faz com que seja praticamente impossível a 
retirada total do conteúdo posto de forma online.
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 Os ataques de cyberbullying são geralmente direcionados 
às suas vítimas em forma de humilhação e ameaças públicas, em 
busca de denegrir a imagem do abusado. Essa prática é recorrente 
entre indivíduos de diversos âmbitos, porém o ambiente escolar 
assumiu superioridade em quantidade de casos dessa modalidade 
de agressão. De acordo com a pesquisa realizada em 2006 em uma 
escola de rede privada na cidade de Brasília feita por [Fante e Pedra, 
2008], de seus 530 participantes, 20% dos alunos afirmou já ter sido 
vítima de cyberbullying, sendo 65% dos casos relatados por pessoas 
do sexo feminino, uma porcentagem relativamente grande. 

Em consequência dessa violência virtual, traumas psicológicos 
em suas vítimas é um efeito comum, além da falta de autoestima, 
exclusão social e comportamento violento, que também podem acar-
retar a partir do cyberbullying. Essas sequelas podem ser irreversíveis 
de acordo com o tamanho do trauma sofrido, além de já terem sido 
evidenciados casos de suicídio em decorrência do cyberbullying, de 
acordo com o que diz [Hinduja and Patchin, 2009], suicídio é (direta 
ou indiretamente) influenciado por experiências com agressão online. 
Ao recordar que esta prática é feita em anonimato, a repetição das 
humilhações e deboches pode perdurar por um longo tempo, o que 
agrava o quadro do trauma.

O Código Penal [Brasil, 1940] brasileiro, já prevê punições 
aplicáveis aos que praticam o cyberbullying, em que se enquadram 
calúnia [Art. 138, p.56], difamação [Art. 139, p.56], injúria [Art. 140, 
p.57], constrangimento ilegal [Art. 146, p.59], ameaça [Art. 147, p.59], 
e em casos de catfishing ainda se enquadra o Art. 307 [p.116], em 
que se aplica à falsa identidade. 
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3. METODOLOGIA

A pesquisa foi do tipo bibliográfica e exploratória [Gil, 1991], 
visando aprofundar o estudo sobre os conceitos de cibercultura, 
interatividade em ambientes de aprendizagem online e entre outros 
aspectos relevantes para a sua compreensão. Baseado no refe-
rencial teórico, uma análise foi feita sobre o relacionamento entre 
cyberbullying e a performance escolar das vítimas, orientando alguns 
fatores relevantes para o seu entendimento, bem como inferir a meto-
dologia para combater essa prática nas escolas.

Do ponto de vista da natureza da pesquisa, este trabalho é 
classificado como uma pesquisa-ação que visa relacionar uma 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo em que pesquisadores e participantes estão envol-
vidos na situação da realidade de forma cooperativa e participativa 
[Thiollent, 1985]. Com base na pesquisa-ação, criou-se um método 
de intervenção que orientou uma campanha educativa e preventiva 
na escola.

4. PROPOSTA DE UMA ABORDAGEM 
EDUCACIONAL PARA COMBATE AO 
CYBERBULLYING

O cyberbullying surge a partir da humilhação e divulgação 
de dados pessoais de maneira pejorativa na Internet. Aqueles que 
praticam as agressões, conhecidos como bullies, fazem o uso do 
espaço virtual para humilhar e ameaçar repetidamente suas vítimas. 
Todos os conectados ao ciberespaço estão sujeitos a serem vítimas 
de cyberbullying. O envio de mensagens pejorativas, insultuosas, 
postagem de críticas e humilhações públicas, além de chantagem a 
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partir de mídias constrangedoras da vítima são alguns dos métodos 
usados pelos agressores. 

Neste meio, as redes sociais tornaram-se um ambiente perfeito 
para a prática do bullying virtual, devido a sua natureza de dissemi-
nação rápida, abrangente e fluida da informação. Tais humilhações 
refletem diretamente na vida social, escolar (como decaimento do 
rendimento do aluno, reclusão social e evasão escolar) e a saúde 
psicológica da vítima (problemas como autoestima, ansiedade e 
depressão). Sob o ponto de vista psicanalítico, existe uma estrutura 
na formação das características do agressor, da vítima e de suas rela-
ções com os elementos culturais e históricos, levando-os a impulsos 
preconceituosos para com os outros. Desta forma, é possível inter-
ligar o bullying despercebido nas escolas e refletir na sociedade 
[Azevedo et al, 2011][Azevedo et al, 2012].

É necessário o entendimento do termo bullying por parte dos 
estudantes, equipe pedagógica, pais e responsáveis, para o combate 
ao cyberbullying, afinal, a ocorrência de casos dessa agressão 
são mais notáveis em âmbito escolar. Como dito por [Neto, 2005] 
o bullying pode ser entendido como um balizador para o nível de 
tolerância da sociedade com relação à violência. Portanto, enquanto 
a sociedade não estiver preparada para lidar com o bullying, serão 
mínimas as chances de reduzir as outras formas de comportamentos 
agressivos e destrutivos.

Dentre algumas das metodologias que podem ser citadas, 
há primeiro de se alertar os profissionais pedagógicos, através de 
programas e palestras para o entendimento do que é bullying e sua 
versão virtual, e como identificar e coibir essa prática. As institui-
ções de saúde e educação, assim como seus profissionais, devem 
reconhecer a extensão e o impacto gerado pela prática de bullying 
entre estudantes e desenvolver medidas para reduzi-la rapidamente. 
[Neto, 2005].
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Ao seguir o pensamento de [Ponte and Vieira, 2006], mais 
problemas surgem com o controle parental do uso das TICs e da 
Internet pelos jovens, pois sem o preparo correto, acabam não sendo 
eficazes e demonizando o uso dessas tecnologias. Através da imple-
mentação de oficinas e palestras temáticas, a escola deve englobar 
o pais na vida escolar de seus estudantes e procurar gerar debate 
sobre a temática bullying, dentro e fora do ambiente escolar, abrindo 
espaço para discussões e palestras de esclarecimento sobre o tema, 
suas consequências, como identificá-lo e como o coibir.

A adoção do uso de TICs, como os smartphones, e Internet 
em sala de aula, além de englobar a disciplina de informática, é uma 
maneira pertinente de introduzir o uso seguro de tais recursos aos 
estudantes, pois pelo fato das novas gerações estarem entrelaçadas 
com a tecnologia, o seu uso é inevitável. Logo, orientações sobre 
segurança e ética na web se torna indispensável para um relacio-
namento saudável com essas tecnologias, o uso das TICs não deve 
ser abolido e sim, ser utilizadas de forma a auxiliar na ascensão do 
conhecimento [Santos et al, 2013]. Utilizar de oficinas e debate com 
os estudantes, estimulando o diálogo sobre o problema, além de 
oferecer suporte psicológico às vítimas de cyberbullying são também 
maneiras pertinentes de minimizar tal problema.

Após a familiarização dos responsáveis pela formação escolar 
da juventude com a temática do bullying e sua versão online, novas 
metodologias podem ser integradas ao ensino do uso da rede e TICs. 
Inicialmente, trabalhando quanto a questão do difícil monitoramento 
do que é acessado pela Internet, é essencial o controle de tempo 
gasto no uso da conexão, estabelecendo horários e tempo limite 
de uso. Isso deve ser passado aos estudantes desde idade funda-
mental, por meio de atividades escolares que orientem uso adequado 
e influenciam atividades fora da rede. Oficinas temáticas e introdução 
das tecnologias por parte de pais e escola, também são pertinentes. 
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Além dessas atitudes, softwares de controle de acesso à 
sites indecentes para determinadas idades podem ser implemen-
tados ao cotidiano desses jovens, em que seria necessária senha 
de acesso aos sites e/ou bloqueio total durante determinada quanti-
dade de horas diárias. Isso acarretaria na minimização dos acessos 
a conteúdo violento ou pornográfico por crianças e adolescentes, 
e permitiria mais tranquilidade aos responsáveis quanto o tipo de 
conteúdo que é visitado. 

Quanto a questão do cyberbullying, após introduzir o conceito 
e consequências à escola e aos responsáveis, é necessária a 
discussão do assunto com os estudantes de acordo com sua faixa 
etária. Para alunos de Ensino Fundamental I, é coerente que seja 
passada a mensagem através de jogos educacionais, teatros, anima-
ções e afins, para a fácil compreensão por parte da criança. Após a 
introdução do conceito, é pertinente a prática semanal de atividades 
que promovam a quebra de preconceitos entre as crianças, como 
histórias ou pequenos filmes animados, estimulando um convívio 
harmônico entre as mesmas e com os demais integrantes de seu 
ciclo social. 

Passando para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
oficinas e palestras com os alunos é um bom começo para intro-
duzir o assunto, e para aprofundá-lo, é correto estabelecer convívio 
pacífico entre alunos, estimulando debates sobre diferenças e como 
respeitá-las. Atividades de estudo que estimulem a pesquisa do 
assunto e introdução da escola e material escolar ao contexto online, 
levando atividades escolares e certo monitoramento das atitudes 
públicas dos estudantes, traria mais proximidade da escola ao aluno 
e do aluno a temática de cyberbullying. Estimular a denúncia, seja 
ela feita por vítimas ou observadores e oferecer proteção e ajuda ao 
aluno também é essencial, prevenindo e auxiliando na recuperação 
de possíveis traumas ou sequelas da violência, além da punição justa 
aos bullies. 
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Outra alternativa, é o desenvolvimento de softwares que 
possam interpretar atitudes agressivas online para tirá-las de circu-
lação, repreender online o agressor e reportar a pais e escola de tais 
atitudes, para que as atitudes sejam punidas corretamente. Como 
dito por [Santos et al. 2013], as próprias comunidades online podem 
contribuir para combater esses crimes, além de ser um dos meios 
mais atrativos de se comunicar, elas tornam-se uma ferramenta útil 
para campanhas educativas de anti-bullying.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inseridos na cibercultura, no tocante a prática de uso das 
tecnologias que proporcionam a mesma, enfrenta-se alguns dilemas 
quanto o processo de aprendizagem das novas gerações e nos 
perigos expostos a elas nessa cultura. A dificuldade de supervisão 
do ciberespaço por parte dos responsáveis é caracteriza como 
outro problema, tornando possível que sejam expostos a conteúdo 
inadequado.

Se por um lado é dado esta tecnologia se torna um conforto, 
por outro se torna espaço para indivíduos mal-intencionados. Dentre 
as práticas arrastadas por essas pessoas, está o cyberbullying, e tal 
prática tornou-se constante dentre variados âmbitos e dentre eles, 
o escolar. Agressividade, insultos provocadores e ameaças, por 
exemplo, de forma repetitiva, resultam em sequelas, muitas vezes 
irreversíveis, às suas vítimas, além de abrigar uma série de fenô-
menos complexos de rápidas mudanças na estrutura social e psico-
lógica das vítimas, comprometendo o rendimento escolar.

As metodologias citadas devem adotadas para a orientação 
quanto o cyberbullying. É primordialmente necessária a preparação 
da equipe pedagógica a identificar e tratar desta querela, além da 
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integração de pais e responsáveis ao âmbito escolar. Oficinas, pales-
tras e a integração da escola ao ambiente online, familiariza e escla-
rece o conceito de bullying, antes mesmo de seu contato com a web, 
suas consequências na vida dos mais novos, além da capacidade 
de identificação de casos e como inibi-los. Muitas vezes são pessoas 
que não têm a capacidade de empatia que perpetuam o bullying, por 
isso sua compreensão é essencial para seu combate. 
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Abstract

Advertising on the Internet is a key factor for the success of several 
businesses nowadays. Internet has evolved to a point where it was 
possible to develop a business model for digital marketing based on 
Web advertising, through the consolidation of such business model. 
However, it is often observed that some content publishers are disho-
nest, use automated tools to generate traffic and profit by defrauding 
advertisers. Similarly, some advertisers use automated tools to click 
on the ads of their competitors, with the objective of exhausting the 
budget of the competitor’s marketing departments. In this paper, an 
approach for preventing click fraud is proposed, through the use of 
clickable CAPTCHA, differently of several other approaches previously 
published, that focus on the detection, after the fraud has occurred.

Resumo

Anunciar pela Internet é fundamental para o sucesso de diversos 
negócios hoje em dia. A Internet evoluiu para um ponto onde foi 
possível desenvolver um modelo de negócios para o marketing 
digital baseado em anúncios online, através da consolidação deste 
modelo de negócios. Entretanto, observa-se que alguns anunciantes 
de conteúdo são desonestos, usam ferramentas automáticas para 
gerar tráfego e lucram ao defraudar os anunciantes. Similarmente, 
alguns anunciantes usam ferramentas automáticas para clicar nos 
anúncios dos seus concorrentes, com o objetivo de esgotar o orça-
mento com marketing. Neste artigo, uma abordagem para prevenir a 
fraude de clique é proposta, através do uso de CAPTCHA clicáveis, 
diferentemente de diversas abordagens já estudadas anteriormente, 
que focam na detecção, uma vez que a fraude já tenha ocorrido.
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1. INTRODUÇÃO

Hoje em dia, o marketing digital através de anúncios pela 
Internet é uma das formas mais rentáveis, tanto para pequenas quanto 
para grandes empresas, de realizar campanhas de marketing com o 
objetivo de atingir diversos tipos diferentes de clientes. Um anunciante 
na Internet (por exemplo, o eBay) disponibiliza os seus anúncios 
por meio de uma rede de anúncio online (por exemplo, o ValueClick 
ou o Google Ads), reserva uma determina quantia de dinheiro e se 
compromete a pagar uma comissão para determinadas ações dos 
usuários do serviço da rede de anúncio, como, por exemplo, clicar 
em um anúncio, realizar uma compra, ou dar um lance em um leilão. 
Os portais de internet servindo como publicadores de anúncios de 
Internet (por exemplo, o myspace.com), motivados pela comissão 
paga pelos anunciantes, procuram as redes de anúncio online com o 
objetivo de firmarem contratos com eles, para exibir os anúncios nas 
suas páginas Web, e obterem assim uma parte da comissão. O ponto 
principal desta relação são as redes de anúncio online, que atuam 
como mediadores entre os publicadores  e os anunciantes.

Sempre que um usuário da Internet visita a página de um 
publicador, este usuário é associado a um dos servidores da rede 
de anúncio. Este servidor escolhe um conjunto de anúncios e exibe 
este conjunto na página de publicador, que está sendo exibida para 
o usuário em seu navegador. Se o usuário clicar no anúncio no site do 
publicador, esta ação será associada ao servidor da rede de anúncio 
online (que exibe o anúncio na página do publicador), que salva o 
clique em um histórico, para cobrança posterior, e direciona o usuário 
a página do anunciante cujo anúncio foi clicado.

Uma vez que os publicadores lucram com os eventos de clique 
nos anúncios dos anunciantes, é possível observar um incentivo para 
que publicadores desonestos aumentem o número de cliques que 
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seus sites geram [Anupam, Mayer, Nissim, Pinkas e Reiter 1999], 
[Jakobsson, MacKenzie, Stern 2012]. Além disso, anunciantes deso-
nestos simulam cliques nos anúncios de seus concorrentes com o 
objetivo de esgotar seus recursos destinados a anúncios e marketing 
digital [Mann 2016]. A comunidade de anúncios rejeita estas práticas, 
conhecidas como fraude de clique. A fraude de clique resulta em má 
reputação para os representantes, e existem diversos casos de paga-
mento de multas para anunciante [Liedtke 2014]. A fraude de clique 
coloca em risco toda a indústria de anúncios pela Internet.

A fraude de clique tem sido uma preocupação para repre-
sentantes de anúncios desde a sua concepção [Zeller Jr 2014]. 
Os números envolvidos na fraude de clique são difíceis de quanti-
ficar; existem diversas formas de se estimar a proporção de cliques 
falsos, que variam de 10% a 50%. Um estudo largamente citado 
da MarketingExperiments.com [Zeller Jr 2014], uma ferramenta de 
pesquisa sobre marketing online, relatou que 29,5% dos cliques 
em três campanhas experimentais do Google eram fraudulentos. 
Mesmo com números potencialmente tão expressivos, as empresas 
de busca e muitos dos seus clientes vêm arguindo que o problema 
em suas redes está sob controle. Entretanto, alguns observadores 
do mercado de cliques online, como a Holcomb, acreditam que a 
fraude de clique traz prejuízos da ordem de bilhões de dólares e, 
como dito anteriormente, possuem o potencial de destruir a indús-
tria inteira. Independentemente do número exato, a fraude de clique 
hoje está impregnada no negócio de anúncios pela Internet, e, muito 
embora as ferramentas de busca procurem se defender de diferentes 
maneiras, os fraudadores tornam-se cada vez mais sofisticados e 
os programas utilizados para automatização da fraude são cada vez 
mais complexos, disfarçando, inclusive, a origem dos cliques. 

As pesquisas realizadas nesta área, em sua grande maioria, 
investigam a fraude do publicador, já que a mesma pode ser genera-
lizada para a fraude do anunciante e discutem a detecção da fraude 
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através de diversos métodos, tais como: a abordagem criptográfica 
[Blundo e Cimato 2012], técnicas de análise de dados [Metwally, 
Agrawal e Abbadi 2015], ferramentas para detecção de fraude [Klein 
1999], análise de tráfego [Metwally, Agrawal,Abbadi 2017] e algo-
ritmos de força bruta [Metwally, Agrawal, Abbadi 2017]. Entretanto, 
todos estes métodos são técnicas de detecção, e tratam a fraude 
depois que ela ocorreu. Como já dito anteriormente, os programas 
têm se tornado cada vez mais complexos e a detecção da fraude 
tem se tornado um problema de difícil resolução. Por estas razões, 
este trabalho propõe um projeto de pesquisa que desenvolva uma 
abordagem cujo objetivo seja a prevenção da fraude de clique, de 
maneira que a detecção se faça complementar, garantindo um nível 
extra de segurança. 

O esquema aqui proposto envolve uma nova entidade, o 
comprovador, que provê credenciais para clientes que respondam 
a um teste. Tais credenciais permitirão que a rede de anúncio seja 
capaz de distinguir os cliques válidos, realizados por humanos, de 
cliques originados do tráfego em geral. O comprovador é uma forma 
de classificar o clique, de maneira fortalecer a heurística de isola-
mento de cliques fraudulentos.

A técnica aqui proposta é complementar a técnicas existentes 
para filtragem de cliques para validação. Na seção 2, a metodologia 
de prevenção proposta neste trabalho será apresentada. Na seção3, 
é realizada uma pequena análise de trabalhos relacionados. Na 
seção 4, algumas conclusões e trabalhos futuros são apresentados.

2. VISÃO GERAL E ESQUEMA PROPOSTO

Nos últimos anos, um número crescente de serviços públicos 
na web tentaram prevenir o abuso de programas automáticos ao 
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requerer que seus usuários resolvessem uma charada no estilo 
do chamado “teste de Turing” [Turing 1950] (normalmente conhe-
cido como CAPTCHA, “Completely Automated Public Turing test to 
tell Computers and Humans Apart”) antes de começarem a usar o 
serviço. Em teoria, os testes são fáceis de serem gerados, e difí-
ceis, para usuários não humanos, de serem resolvidos. Todos os 
CAPTCHA possuem alguma informação secreta que é conhecida 
pelo desafiante mas não pelo agente sendo desafiado.

O esquema necessário para implementar tal solução é 
baseado na autenticação de requisições por meio de resposta a 
CAPTCHA, com o objetivo de distinguir os usuários humanos de 
usuários automatizados. Uma vez obtido o sucesso no teste, o 
usuário recebe um cupom, que é armazenado como forma de cookie. 
Por questão de segurança, o cupom possui um tempo de validade, 
após o qual o usuário deve responder um novo teste.  O cupom 
poderia ser armazenado localmente na sessão dos usuários ou pode 
ser implementado em uma autoridade central, sendo esta decisão 
um tópico para estudo futuro.

O esquema a ser estudado tem dois aspectos distintos:

Comprovador: um elemento arquitetural de extrema impor-
tância neste esquema é o serviço Web comprovador, respon-
sável por identificar e marcar os computadores de usuários 
humanos, após a resposta correta. A disposição técnica do 
comprovador depende da forma como o cupom será armaze-
nado: se a opção de armazenamento local for adotada, uma 
autenticação simples baseada em cookie pode ser utilizada; 
se o armazenamento em autoridade central for utilizado, será 
necessária a implementação de uma unidade autenticadora 
nesta autoridade central, que pode funcionar como um serviço 
Web em um dos servidores da rede de anúncio.
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Autenticação por cupons: Este esquema possibilita a validação 
de cliques originários em clientes que ainda não produziram 
um histórico de tráfego de rede. Desta forma, é impossível 
analisar o histórico do tráfego de maneira a detectar atividades 
maliciosas. Nesta abordagem, o clique é considerado válido se 
vier acompanhado de um cupom. Assim, é possível detectar 
requisições múltiplas da mesma origem ao se armazenar a 
apresentação de cupons. Em abordagens tradicionais, onde 
os cupons não exercem nenhum papel, a detecção de tráfego 
de origem semelhante é mais difícil, e geralmente depende do 
mapeamento da origem dos dados, como mapeamento de IP, 
ou impressões de navegação, como identificadores de sessão.

2.1 CAPTCHA

De acordo com Elson et al. [Elson, Douceur, Howell, Saul 
2017], pode-se definir duas classes distintas de CAPTCHAs. Os 
CAPTCHAs de Classe I, nos quais a informação secreta é apenas um 
número aleatório, que é usado por um algoritmo público para originar 
um desafio (análogo a um cripto-sistema de chave pública). E os 
CAPTCHAs de Classe II, que, além de um número aleatório, usam 
um banco de dados secreto com alto grau de entropia (análogo a um 
cripto-sistema do tipo one-time-pad). 

Os CAPTCHAs de Classe I possuem muitas vantagens. 
Eles podem ser escritos em um programa com poucas linhas de 
código, não fazem necessário o armazenamento de nenhuma 
informação secreta e podem gerar um conjunto praticamente ilimi-
tado de desafios únicos. Entretanto, a sua grande realização – um 
desafio para reconhecer texto distorcido – evidencia uma diferença 
muito pequena nas taxas de sucesso de humanos e máquinas. 
Algoritmos de Optical Character Recognition (OCR) são capazes 
de resolver esses desafios tão bem quanto humanos, o que fez 
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com que pesquisadores se motivassem ao aumentar a dificuldade 
de segmentar os caracteres de uma imagem em regiões distintas 
[Simard, Steinkraus, Platt 2013]. Entretanto, este aumento na dificul-
dade também afeta humanos e, embora experimentos de laboratório 
sugiram que humanos podem segmentar os caracteres de maneira 
acurada [Chellapilla, Larson, Simard, Czerwinski 2015], CAPTCHAs 
em páginas comerciais da Internet continuam a usar desafios clara-
mente segmentados (Figura 1).

Figura 1. CAPTCHA simples (register.com)

É importante observar que os proprietários de páginas web 
aparentemente decidiram que o sucesso de um usuário ao navegar 
um CAPTCHA depende não somente no fato de ele ser capaz de 
resolver o desafio, mas também de  sua disposição de se esforçar 
para tal. Novamente conforme Elson et al. [Elson, Douceur, Howell, 
Saul 2017], CAPTCHAs relativamente simples são suficientes para 
afastar um número substancial de clientes.

Os CAPTCHAs de Classe II são capazes de superar as 
fraquezas descritas acima. Uma vez que não são restritos a desa-
fios gerados por algoritmos de baixo nível de entropia, eles podem 
explorar uma quantidade bem maior de habilidades humanas, como 
o reconhecimento de detalhes em imagens fotográficas capturadas 
do mundo real. Tais desafios evidenciam taxas de sucesso entre 
humanos e não humanos bem diferentes, devido a, basicamente dois 
motivos: além de ser muito mais difícil para um computador interpretar 
uma imagem do que resolver desafios baseados em texto, é possível 
elaborar desafios baseados em imagem bem menos tediosas para 
humanos sem perder sua eficiência no bloqueio de programas.
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A metodologia aqui proposta envolve uma forma de CAPTCHA 
de Classe II e sua aplicação para prevenir o problema da Fraude de 
Clique.  

2.2. CATPCHA clicável

Um problema crítico para se construir um CAPTCHA de Classe 
II é popular o banco de dados com um conjunto suficientemente 
grande de dados com alto grau de entropia classificáveis. Para 
resolver este problema, o ASIRRA [Elson, Douceur, Howell, Saul 2017] 
propõe um acordo de alinhamento de interesses no qual a população 
deste banco de dados é  alimentada por um banco de dados externo, 
que seja grande e que aumente continuamente de tamanho e que 
seja categorizado de maneira manual. 

O ASIRRA é um CAPTCHA que pede para usuários classificar 
fotografias de animais entre cães e gatos. A força do ASIRRA vem de 
uma parceria com o site Petfinder.com [Elson, Douceur, Howell, Saul 
2017], o maior serviço de Internet responsável por achar adoções para 
animais abandonados. O Petfinder tem um banco de dados de cerca 
de três milhões de imagens de cães e gatos, cada uma das quais 
categorizada por voluntários humanos que trabalham em abrigos 
para animais nos Estados Unidos e Canadá. O Petfinder deu acesso 
ao projeto ASIRRA ao seu banco de dados, que aumenta diaria-
mente em cerca de 10.000 imagens. Em troca, o ASIRRA colocou um 
link “me adote” embaixo de cada foto, o que promove a missão do 
ASIRRA de expor animais para potenciais adoções. Claramente, tal 
parceria é mutuamente benéfica e promove o duplo papel social de 
melhor a segurança em computadores e o bem-estar animal.
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Figura 2. Exemplo de CAPTCHA clicável (selecionar os animais).

O ASIRRA é fácil para usuários. Conforme Elson et al. [Elson, 
Douceur, Howell, Saul 2007], o ASIRRA pode ser respondido por 
humanos em 99,6% das vezes em um tempo inferior a 30 segundos. 
De acordo com dados sobre os problemas de visão de máquinas, 
é esperado que os programas seriam capazes de acertar o desafio 
com uma chance de apenas 1/54.000. Além disso, mesmo com 
um nível de segurança teoricamente igual, os usuários do ASIRRA 
possuem a tendência de achar a experiência de uso do ASIRRA bem 
mais interessante do que os CAPTCHAs baseados em texto.
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O ASIRRA possui diversas vantagens:

• Humanos podem resolver rapidamente e de maneira 
acurada;

• Ao contrário de diversos CAPTCHAs baseados em 
imagem, que são abstratos ou subjetivos, os desafios 
do ASIRRA são concretos, inofensivos, e não demandam 
qualquer tipo de conhecimento especializado ou cultural. 
Isto torna o ASIRRA menos frustrante para humanos – 
alguns testadores até o acham divertido.

• Promove um benefício social adicional: achar habitação 
para animais desabrigados.

O ASIRRA ainda traz algumas desvantagens:

• A maioria dos CAPTCHAs são implementados como 
bibliotecas de programas que podem ser integradas em 
um web site sem introduzir dependências externas. Em 
contrapartida, ASIRRA é tanto um algoritmo quanto um 
banco de dados com apenas uma instância. Desta forma, 
o ASIRRA deve ser implementado como um serviço web 
centralizado que gera e verifica CAPTCHAs sob demanda 
para todos os usuários;

• O ASIRRA tem uma dependência direta da confiabilidade 
de seu banco de dados – se um atacante, por exemplo, 
contrata mão de obra barata para classificar todas as três 
milhões de imagens, seria impossível identificar o ataque.

• Um desafio típico do ASIRRA requer mais espaço em 
tela e mais tráfego de dados que o CAPTCHA tradicional 
baseado em texto.

• Como virtualmente todos os outros CAPTCHAs, o ASIRRA 
não é acessível a deficientes visuais.
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2.3. Arquitetura

Em um esquema tradicional, quando um usuário clica em um 
anúncio localizado no site de um publicador, o anúncio correspon-
dente é obtido do anunciante e a transação é gravada pela rede de 
anúncio online. Depois disso, a rede de anúncio cobra o anunciante 
e paga o publicador.

No modelo aqui proposto (observar figura 3, há algumas 
tarefas adicionais a serem realizadas: quando o usuário clica em um 
anúncio (em um banner da rede de anúncio localizado no site de um 
publicador) recebe da rede de anúncio uma página Web com um 
CAPTCHA clicável que precisa ser resolvido. Se o desafio for preen-
chido de maneira errada, um novo desafio é proposto e o anúncio 
não é exibido. Quando o desafio for preenchido de maneira correta, 
um cupom com a comprovação de que se trata de um humano é 
embutido, pela rede de anúncio, no navegador do usuário e, após 
isto, o anúncio é finalmente exibido. 

Sempre que o usuário previamente autenticado clicar em 
algum anúncio, este cupom será liberado para a rede de anúncio. 
Esta liberação pode ser iniciada tanto pela rede de anúncio quanto 
pelo anunciante, e ela inicia um processo de validação na rede de 
anúncio. Após esta validação e da confirmação que se trata de 
um cupom válido, o anúncio é exibido. Para evitar a situação onde 
um usuário autentica uma vez e roda um programa a partir de sua 
estação com o objetivo de realizar a fraude de clique, os cupons são 
válidos por um curto período de tempo, após o qual se faz necessária 
uma nova autenticação.
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Figura 3. Modelo proposto para autenticação em cupons.

É importante observar que os métodos atuais para filtragem 
não podem empregar o uso de cookies ou cupons para detectar 
cliques fraudulentos. Isto acontece porque a filtragem é um processo 
exclusivo: se um cookie fosse usado para marcar e excluir um deter-
minado tipo de usuário malicioso, fraudadores poderiam simplis-
mente remover os cookies dos seus navegadores. Em contrapartida, 
a metodologia aqui proposta é separativista, aceitando apenas 
cliques bons e pode, assim, fazer uso de cookies ou cupons. Os 
cupons marcam os bons usuários. Esta é a mesma razão pela qual o 
método aqui proposto é de prevenção e não de detecção.
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3. TRABALHOS RELACIONADOS

Desde a concepção de CAPTCHA por von Ahn [von Ahn, Blum, 
Hopper, Langford 2003], centenas de propostas diferentes foram 
observadas. (A rigor, as primeiras idéias sobre o mecanismo baseado 
no teste de Turing que levou à concepção de CAPTCHAs veio de 
Moni Naor em 1996 [Naor 1996].) A grande maioria é baseada em 
texto: o computador gera um desafio ao selecionar uma seqüência 
de letras, as renderiza, distorce a imagem e adiciona ruído. Os 
CAPTCHAs baseados em texto são populares porque são simples, 
pequenos, e fáceis de projetar e implementar. Infelizmente, Simard 
et al. demonstrou que os OCR podem ter uma eficiência similar à 
humana, independentemente da distorção das letras, desde que tais 
distorções possam ser segmentadas de maneira confiável [Simard, 
Steinkraus, Platt 2013]. Mais adiante, Mori e Malik mostraram que o 
GIMPY CAPTCHA, proposto por von Ahn, poderia ser resolvido em 
92% das vezes [Mori, Malik 2013].

Por conseguinte, o desenvolvimento recente de CAPTCHAs 
tem focado em tornar a segmentação da imagem cada vez mais 
difícil. Diversos trabalhos foram realizados neste sentido (Microsoft 
HotMail, Yahoo, Google) e a conclusão geral foi que CAPTCHAs 
baseados em texto ou eram inseguros por serem de muito fácil reso-
lução, ou muito difíceis de serem tolerados por usuários.

Devido a isto, um número de implementações de CAPTCHAs 
de Classe II surgiram. Uma destas é o projeto KittenAuth [Leyden 
2016], que autentica usuários ao pedir que os mesmos identifiquem 
fotos de gatos. Este projeto é similar ao ASIRRA, que propõe a iden-
tificação de fotos de gatos ou cachorros. A diferença entre os dois 
projetos é que o banco de dados que alimenta o ASIRRA é externo, 
obtido por meio de um acordo com o site Petfinder.com, o maior 
serviço web do mundo com o objetivo de conseguir adoções para 
animais abandonados.
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4. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste artigo foi apresentada uma proposta de método para 
prevenção de fraude de clique, o que vai ao encontro da grande 
maioria dos métodos de combate a fraude de clique atuais, que 
tratam a fraude após a ocorrência, por meio da detecção de cliques 
fraudulentos. Contrariamente aos métodos atuais de filtragem, o 
esquema aqui apresentado propõe o uso de testes de diferenciação 
entre humanos e computadores, através de CAPTCHA. A resposta 
desses testes serão um atestado de validade dos cliques, que após 
considerados “bons”, são contabilizados. Em teoria, o método aqui 
proposto poderia complementar os métodos atuais de detecção.

No futuro, será necessário tomar a decisão acerca do 
CAPTCHA clicável a ser adotado no projeto. Devido às limitações 
expostas na seção 2.1.1, o desenvolvimento de um novo modelo de 
implementação para CAPTCHA clicável pode ser uma opção inte-
ressante. Entretanto, a ideia da utilização de um banco de dados 
externo que cresça continuamente parece ser necessária, caso em 
que um trabalho futuro neste sentido está em localizar um parceiro 
nesse sentido. 

Essencialmente, o objetivo central é propor um novo modelo 
de negócio para redes de anúncio e, ultimamente para o marke-
ting digital, no qual cupons são atribuídos a usuários válidos. Nada 
impede que, assim como em [Juels, Stamm, Jakobsson 2017], tais 
cupons possuam mais informação sobre os usuários como, por 
exemplo, a frequência na qual este usuário realiza a compra, após 
clicar no anúncio, e outras informações. Esses cupons poderiam, 
portanto, ser classificados e determinados cliques poderiam ser mais 
valiosos. Isso implicaria em mudanças ainda mais significativas no 
atual modelo de negócios, abrindo possibilidades para uma possível 
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rede de colaboração de segurança e lucratividade entre as organiza-
ções, tornando toda a rede mais segura e fidelizada. No entanto, uma 
análise dessa possibilidade é necessária e tema definitivamente de 
trabalhos futuros.
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Abstract

The evolution of technologies has allowed the Internet of Things to 
connect any object of our day to day to the Internet. When we apply 
the concepts of web development comes the slope in this area called 
the Web of Things. However, despite being an area with searches 
and solutions multiple, you still do not have a standard proposal that 
considers all the restrictions of the devices being used. This work aims 
to apply a web system for the monitoring and con- trol of the air condi-
tioning of a server room, applying the concepts of the Web of Things 
through the use of CoAP protocol, RESTful architecture and use of an 
Arduino Uno microcontroller. The result of this development was the 
Smart Control Center. At the end We believe that the CoAP protocol 
and new technologies allow low power processing devices, such as 
Arduino Uno, to be applied to solutions in the context of the Web of 
Things.

Resumo

A evolução das tecnologias tem permitido a Internet das Coisas 
conectar qualquer objeto do nosso dia a dia a Internet. Quando apli-
camos os conceitos de desenvolvimento web surge a vertente nessa 
área chamada Web das Coisas. Porém, apesar de ser uma área 
com várias pesquisas e soluções, ainda não se tem uma proposta 
padrão que considere todas as restrições dos dispositivos que estão 
sendo utilizados. Este trabalho tem o objetivo de aplicar um sistema 
web para o monitoramento e controle da climatização de uma sala 
de servidores, aplicando os conceitos da Web das Coisas através 
da utilização do protocolo CoAP, da arquitetura RESTful e utilização 
de um microcontrolador Arduino Uno. O resultado deste desenvolvi-
mento surgiu o sistema Smart Control Center. Ao final consideramos 
que o protocolo CoAP e as novas tecnologias permitem que disposi-
tivos de baixo poder de processamento, como Arduino Uno, podem 
ser aplicados em soluções no contexto da Web das Coisas.
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1. INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia abriu a possibilidade de automa-
tizar atividades comuns que executamos diariamente. Além do mais 
surgiram práticas e objetos que melhoraram o conforto e a segurança 
dessas atividades.

A automatização se intensificou devido ao crescimento da 
pesquisa e desenvolvimento na área denominada Internet das 
Coisas, do inglês Internet of Things (IoT), que tem como propósito 
ligar os objetos a internet. A qual [SOBRINHO 2013] define como a 
possibilidade de conectar os objetos do cotidiano a Internet.

O desenvolvimento de estudos e pesquisas para solucionarem 
as incógnitas da IoT ocorrem em vários setores, desde o industrial até 
o acadêmico. Pois, segundo [ATZORI 2010] a introdução da IoT vai 
abranger desde soluções para os campos comerciais quanto para os 
campos domésticos.

Recentemente, com o propósito de tornar disponíveis as apli-
cações da IoT na web, surgiu o paradigma Web das Coisas [SILVEIRA 
2015]. Conforme [ALMEIDA et al. 2015], para as aplicações˜ se 
adequarem a Web das Coisas necessitam obedecerem aos proto-
colos e padrões de desenvolvimento da web.

Porém, existem desafios a serem enfrentados na IoT dos quais 
podemos distinguir os dispositivos com baixo poder de processa-
mento e poucos recursos físicos, a heterogeneidade de dispositivos e 
a falta de padrões a serem adotados [KHAN et al. 2012]; [BERGMAN 
et al. 2012]; [AL-FUQAHA et al. 2015]).

No entanto, surgem protocolos padrões de comunicações 
para esses dispositivos, como o MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) e CoAP (Constrained Ap-plication Protocol), que além de 
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serem desenvolvidos considerando as restrições, mas também são 
utilizados para disponibilizar de forma direta esses dispositivos na 
web [LERCHE 2012]; [ADARSH et al. 2014]; [ALMEIDA et al. 2015]; 
[RAJESH 2015].

De acordo com esse contexto da IoT este trabalho tem como 
objetivo principal propor um sistema de monitoramento e controle da 
climatização de uma sala de servidores, aplicando os conceitos da 
Web das Coisas através da utilização do protocolo CoAP, da arquite-
tura RESTFul, e utilização de um microcontrolador Arduino Uno.

O restante do trabalho se encontra organizado da seguinte 
forma: na seção 2 a fundamentação teórica sobre IoT, em seguida 
na seção 3 os trabalhos relacionados, na seção 4 a descrição da 
metodologia desenvolvida, na seção 5 a implementação da proposta 
e por último a seção 6 uma conclusão com uma visão para trabalhos 
futuros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A busca pelo conforto e segurança tem incentivado diversos 
setores investirem em pesquisa e desenvolvimento de soluções 
[ALMEIDA et al. 2015]. Conforme [SOBRINHO 2013] a IoT é uma área 
em constante desenvolvimento de pesquisas. Portanto, existem solu-
ções˜ que estão em constante desenvolvimento.

A Web das coisas tem permitido tornar soluções locais da IoT 
remotamente. Assim, de acordo com [GUEBLI 2016] as automações 
locais tornam-se externas com a Web das Coisas.

Para uma compreensão maior o restante do tópico esta orga-
nizado da seguinte forma: seção 2.1 apresentará a temática da sobre 
IoT. A seção 2.2 irá expor a Web das Coisas.
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2.1 Internet das Coisas

Internet das coisas na visão de [LEMOS 2012] “A IoT é uma 
adaptação do IP a qualquer objeto fazendo com que o mesmo 
possa ser acessível e execute ou comande ações de qualquer local”. 
Porém, [SINGER 2012] “[...] delimita a IoT pelo o que ela faz: conectar 
objetos dotados da capacidade de agirem por conta própria, com ou 
sem supervisão humana.

Assim, primeiramente existe uma preocupação em tornar os 
objetos acessíveis independentemente do local, mas segundo a 
definição de [SINGER 2012] a IoT deve se preocupar na intervenção 
humana nas ações dos objetos.

Contudo, não se pode identificar a Internet das coisas como 
apenas a conexão de objetos a internet, pois vários conceitos, tecno-
logias e padrões caracterizam e completam a visão da IoT [ATZORI 
2010]. A Figura 1 mostra que a IoT é a intersecção de vários conceitos 
que vão além da simples preocupação de conectar os objetos para 
acesso em qualquer local, ou mensurar a intervenção humana.
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Figura 1. O Paradigma Internet das Coisas

A finalidade e/ou ideia da IoT pode ser destacada como 
possibilitar a conexão dos objetos do mundo real com a Internet 
[SOBRINHO 2013]; [AL-FUQAHA et al. 2015]. Isso faz com que o 
número de objetos, sensores e atuadores conectados aumentem 
em grandes proporções como pode ser visto na projeção feita por 
[FAROOQ et al. 2015] e demostrada na Figura 2.

Essa grande quantidade de objetos conectados traz a hete-
rogeneidade para a IoT que é um dos grandes desafios na imple-
mentação de aplicações, pois não existe um padrão de protocolo, 
de sensores, de atuadores, e de controladores [KHAN et al. 2012]; 
[AL-FUQAHA et al. 2015].
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Figura 2. Projeção de Objetos Conectados até o ano de 2020, de acordo 
com a CISCO

A IoT é uma área que permite vários campos de pesquisa 
que abrange desde o campo acadêmico quanto o campo industrial. 
Segundo [KHAN et al. 2012], [SOBRINHO 2013], e [SHINGALA et al. 
2016], ela possibilita uma variedade de implementações, dentre elas: 
prevenção de desastres naturais, projetos de residência inteligentes 
(Smart homes) e aplicações médicas.

Para conectar vários dispositivos com características hetero-
gêneas e em grande quantidade na Internet precisa que as aplica-
ções apresentem uma arquitetura tanto flexível quanto escalonável 
[KHAN et al. 2012]; [AL-FUQAHA et al. 2015]; [FAROOQ et al. 2015].

Essas aplicações e entre outras se tornaram possíveis com a 
evolução da internet fato oriundo da web 2.0. A partir dessa evolução 
surge a Web das Coisas, do inglês Web of Things (WoT), que possi-
bilita a conexão de qualquer coisa aplicando os padrões da web 
[ALMEIDA et al. 2015]. Mas esse tópico ficara´ mais detalhado na 
seção seguinte.
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2.1 Web das Coisas

Atualmente, com a evolução das tecnologias que nos permite 
ter uma maior interatividade no mundo web, a WoT vem se desenvol-
vendo. Ela está permitindo conectar vários dispositivos independente 
do hardware [FRANÇA et al. 2011].

A ideia principal na WoT é aplicar os protocolos e padrões 
utilizados no desenvolvimento de aplicações web para tornarem os 
dispositivos disponíveis. Segundo [FRANÇA et al. 2011] a WoT é uma 
base comum de protocolos e padrões para web, para que os dispo-
sitivos sejam beneficiados.

Contudo, muitos dispositivos não apresentam recursos físicos 
para suportarem a implementação de protocolos e padrões web 
[CHUNG et al. 2014]. De acordo com [CHUNG et al. 2014] e [PIRES 
et al. 2015] existem dois tipos de integração na WoT denominadas de 
integração direta e indireta.

A integração de forma direta ocorre quando os dispositivos 
não precisam de artifícios para se conectar a internet. Porem, na inte-
gração indireta o objeto não consegue se conectar a internet sem o 
uso de um dispositivo intermediário que denominaremos de gateway. 
Ele é o responsável de fazer uma ligação entre os dispositivos, que 
possuem os sensores e atuadores, a internet, pois nele ficam imple-
mentados os protocolos e padrões de desenvolvimento [CHUNG et 
al. 2014].

Conforme [FRANÇA et al. 2011] essa integração de disposi-
tivos do mundo real a web se dá por meio da adoção do protocolo 
HTTP como protocolo de aplicação.

Isso permite uma interoperabilidade que é importante devido 
à existência de dispositivos heterogêneos, que torna o desenvolvi-
mento de aplicações mais complicado [SILVEIRA 2015]; [CHUNG et 
al. 2014].
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O uso do protocolo HTTP pode ser beneficiado pela adoção 
da arquitetura REST, do inglês Representational State Transfer. Ao qual 
segundo [FRANC¸A et al. 2011] o REST é um conjunto de princípios 
que possibilita o desenvolvimento de sistemas orientados a recursos. 
O REST dá origem a sistemas RESTful que são mais leves, eficientes, 
flexíveis do que sistemas web baseados em WS-*SOAP3 e mais fácil 
de ser acoplado à web [FRANÇA et al. 2011]; [CHUNG et al. 2014].

Os recursos em uma arquitetura RESTful são compartilhados 
através de URI, do inglês Uniform Resource Identifier, que são criadas 
para serem únicas e confiáveis [CHUNG et al. 2014]. Porem, o uso de 
URI tem que ser bem planejado para que identifique os recursos de 
forma coerente e não deixe margem à ambiguidade. “O uso inade-
quado da URI pode causar interpretações confusas” [FRANÇA et al. 
2011].

Recentemente, além do HTTP outros protocolos vêm sendo 
implementados. Esse é o caso dos protocolos CoAP e MQTT [PIRES 
et al. 2015]; [CHUNG et al. 2014]. Mas, o CoAP e MQTT foram desen-
volvidos exclusivamente para o ambiente restrito de recursos da IoT 
[PIRES et al. 2015; LERCHE 2012].

O protocolo MQTT é um protocolo bastante utilizado em apli-
cações e adequado para dispositivos de baixos recursos físicos 
[AL-FUQAHA et al. 2015]. Ele não só foi projetado sobre o protocolo 
TCP, mas também possui um overhead baixo de 2 bytes por mensa-
gens [PIRES et al. 2015]; [AL-FUQAHA et al. 2015].

Por outro lado, o protocolo CoAP é um protocolo projetado 
para ser utilizado sobre o protocolo UDP, apresentando um cabeçalho 
de 10 a 20 bytes [BORMANN et al. 2012; AL-FUQAHA et al. 2015]. Ele 
utiliza os métodos GET, PUT, POST, e DELETE como o HTTP, entre-

3. WS-* SOAP: “são técnicas de integração de aplicações distribuídas que visam manter o baixo 
acoplamento entre as partes envolvidas” (GUINARD; TRIFA, 2009).
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tanto de uma forma mais simples [PIRES et al. 2015; AL-FUQAHA et 
al. 2015].

Conforme [BERGMAN et al. 2012] o CoAP por ser capaz de 
conduzir uma integração com o protocolo HTTP com robustez e 
escalabilidade é considerado uma boa opção para conectar disposi-
tivos à Internet. Assim, o CoAP garante as funcionalidades do proto-
colo HTTP, contudo utilizando poucos recursos físicos.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

A IoT traz consigo a possibilidade para melhorar o estilo de vida 
e o conforto das pessoas. Além do mais permite controlar e automa-
tizar ambientes e processos que por motivos humanos não podem 
estar presentes, por exemplo, ambientes com produtos químicos. 

[ALMEIDA et al. 2015] apresenta o Dashboard Smart Room 
para monitorar e controlar o acesso a` sala do laboratório WISER-
UFBA, e para isso fizeram uso do protocolo MQTT nos dispositivos.

No trabalho de [RAJESH 2015] houve o desenvolvimento de 
um gateway wireless para monitorar e controlar as atividades do dia 
a dia de uma residência para fornecer conforto e segurança aos 
residentes.

[ADARSH et al. 2014] tem o propósito de desenvolver um 
sistema de monitoramento e controle do tratamento da água em 
tempo real conectado a Internet. Eles utilizaram a abordagem 
6LoWPAN para conseguir desenvolver este sistema.
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4. DESCRIÇÃO DO MÉTODO

Nesta seção teremos uma visão geral do sistema Smart Control 
Center apresentando requisitos e módulos do mesmo.

4.1. Controlador

O módulo controlador do sistema é formado por um Arduino 
Uno4 na sua versão 3 e um componente acessório denominado 
ethernet shield5, que permite tornar o módulo disponível na rede 
devido à presença de espaço para receber o conector RJ45. Nesse 
controlador são conectados os sensores e componentes atuadores 
de acordo com a Figura 3. Os sensores que compõem esse módulo 
são os de umidade e o de temperatura que se encontram reunidos 
em um único sensor DTH11. Para completar o módulo existem os 
atuadores que ficam representados pelo módulo relé6 de um canal e 
o LED emissor infravermelho7.

4. www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

5.www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield

6. www.filipeflop.com/pd-378694-modulo-rele-5v-1-canal.html

7. www.filipeflop.com/pd-372707-led-emissor-infravermelho-ir-5mm.html



88

SUMÁRIO

Smart Control Center:
gerenciamento de climatização de uma sala de servidores usando protocolo CoAP

Figura 3. Módulo Controlador: (a) Arduino Uno, (b) Led Infravermelho, (c) 
Sensor DHT11, (d) Módulo Relé.

4.2. Sistema Atuador

O sistema projetado tem como funções principais monitorar e 
controlar a temperatura da sala central, a qual se encontra instalado 
o servidor de processamento de dados. Primeiramente, como pode 
ser visto na Figura 4 a temperatura é regulada automaticamente pelo 
módulo controlador, que ao verificar se o valor da temperatura está 
acima de 25 C, valor pré-definido, envia o comando via infravermelho 
para regular o ar condicionado em 20 C, e aciona o sistema de venti-
lação do rack onde se encontra o servidor.
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Figura 4. Fluxograma de Funcionamento do Sistema Atuador

A segunda forma pode ocorrer de forma manual pelo usuário 
que através de requisições CoAP PUT envia o comando para acionar 
o ar condicionado na temperatura, pré-definida, de 20 C ou acionar o 
sistema de ventilação do rack, por meio da interface web do sistema. 
Esse modo web utiliza requisições CoAP GET para verificar o status 
dos componentes do sistema. Todo processo de comunicação reali-
zado entre a aplicação web e o Arduino ocorre devido o uso da imple-
mentação Java do protocolo CoAP denominada Californium8.

O sistema atuador permite a disponibilização dos dados 
e controle via web, possibilitando uma comunicação direta com o 

8. eclipse.org/californium/
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microcontrolador Arduino, fato que só ocorre devido à implemen-
tação de um servidor com o protocolo CoAP no mesmo.

5. IMPLEMENTAÇÃO

A arquitetura geral do sistema baseia-se em uma aplicação 
Java web a qual se comunica com o microcontrolador Arduino, que 
realiza o papel de servidor de recursos, pois possui sensores e atua-
dores ligados a ele.

Figura 5. Arquitetura do Smart Control Center

Como podemos visualizar na Figura 5 para o Front-end do 
sistema utilizamos o framework PrimeFaces e o back-end desenvol-
vemos com o uso do da implementação Californium.
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Figura 6. Front-end do Smart Control Center

A implementação do Front-end tem a presença de compo-
nentes disponibilizados pelo framework PrimeFaces, onde sua 
composição apresenta commandButton, growl, graphicImage, chart, 
e entre outros, como pode ser visto na Figura 6.

O Californium é uma implementação Java do protocolo CoAP 
mantido pela Organização Eclipse para o desenvolvimento de 
projetos IoT. Como o microcontrolador, no nosso contexto, fica como 
servidor, a implementação cliente fica no módulo web, que através de 
uma instância cliente do Californium faz consulta por meio de requi-
sições CoAP GET, de acordo como o modelo presente no Código 
Listing 1.

Listing 1. Modelo de Requisição (GET)
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Além do mais, toda alteração de status enviada para o micro-
controlador é realizada por meio de uma instância cliente CoAP que 
envia uma requisição CoAP PUT, que segue o modelo presente no 
Código Listing 2.

Listing 2. Modelo de Requisição (GET)

Como vemos nos códigos Listing 1 e 2 a formatação dos dados 
tanto para receber o status quanto para enviar dados para o micro-
controlador utilizamos o padrão TEXT PLAIN, porém outros como 
JavaScript Object Notation (JSON) e Extensible Mark-up Language 
(XML) podem ser utilizados.

No microcontrolador implementamos o servidor de recursos 
através da implantação do protocolo CoAP. Eles são disponibilizados 
através de URI, para identificar de forma única e legível cada recurso. 
Assim, permite o compartilhamento dos recursos através da arquite-
tura RESTful.

Dessa forma, microcontrolador se torna responsável por 
responder as requisições sem a necessidade de intermediários, ou 
seja, integrando os dispositivos de forma direta a web conforme 
explana [CHUNG et al. 2014]. Todas as respostas são compostas 
por um endereço IP, porta, identificador de mensagem, conteúdo 
de resposta, tamanho da resposta, código de resposta, tipo de 
conteúdo, token, tamanho do token.

Uma terceira forma de acessar os recursos disponíveis pelo 
microcontrolador ocorre com o uso do plugin Copper (Cu), dispo-
nível para o navegador Mozilla Firefox, como podemos ver uma requi-
sição CoAP GET ao sensor de temperatura na Figura 7. Esse plugin 
permite o envio das requisições GET, POST, PUT, UPDATE e DELETE 
na mesma interface.
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Figura 7. Plugin Copper (Cu)

6. CONCLUSÃO

Neste artigo, demonstramos uma proposta de monitorar e 
controlar a temperatura de uma sala onde se encontra o servidor de 
processamento de dados, utilizando uma implantação do protocolo 
CoAP em um microcontrolador Arduino Uno, e com o uso da imple-
mentação Java desse protocolo, o Californium, para integrar este 
dispositivo de forma direta a web.

Isso demonstra que com o surgimento de novos protocolos e 
tecnologias, dispositivos com baixo poder de processamento e de 
recursos físicos limitados conseguem automatizar e facilitar a reali-
zação de atividades do cotidiano. E através da utilização de padrões 
de desenvolvimento web é possível a disponibilização de informa-
ções e controle desses dispositivos.

Um dos principais pontos de contribuição deste trabalho fica 
a cargo da implementação do protocolo CoAP no Arduino Uno e uso 
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da arquitetura RESTful para disponibilizar informações e controlar a 
climatização da sala do servidor.

Para trabalhos futuros pretendemos implementar um controle 
de acesso à sala através do uso de tags RFID, implementação do 
histórico de temperatura e umidade para uma análise, e instalação 
do módulo de sensor de presença PIR para melhor o consumo de 
energia na sala, tudo isso sendo disponibilizado na web de forma 
direta.
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Abstract

With the advancement of communication technologies, the use of the 
Internet is increasingly present in our daily life, where almost everything 
is connected, but often we do not even know how it happens. In this 
article we present a study about the RTSP protocol and its importance 
in the daily life of people connected to the Internet. It will be demons-
trated that this protocol serves, some of its functionalities and its use 
in day-to-day. And finally, an application was developed that uses a 
low-cost computer to perform real-time video transmissions over the 
network, where client machines connected to the same network can 
receive the transmission.

Resumo

Com o avanço das tecnologias de comunicação, o uso da internet 
está cada vez mais presente no nosso cotidiano, onde quase tudo 
está conectado, mas muitas vezes nem sabemos como isso acon-
tece. Neste artigo apresentamos um estudo sobre o protocolo RTSP 
e sobre a importância dele no cotidiano das pessoas conectadas à 
internet. Será demonstrado para que este protocolo serve, algumas 
de suas funcionalidades e o seu uso no dia-a-dia. E por fim, foi 
desenvolvido uma aplicação que utiliza um computador de baixo 
custo para realizar transmissões de vídeo em tempo real pela rede, 
onde máquinas clientes conectadas na mesma rede podem receber 
a transmissão.
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1. INTRODUÇÃO

O uso da internet é indispensável nos dias de hoje e é quase 
impossível ficar desconectado, e para isso todos os computadores 
estão ligados em rede trocando dados a todo momento.

Redes de computadores são formadas por um conjunto de 
módulos processadores (MPs) capazes de trocar informações e 
compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação 
(Torres, 2009 apud Silva, 2017). Essa comunicação ocorre por meio 
de protocolos. Mas o que é um protocolo? Segundo Tanenbaum 
(2003), os protocolos são regras e convenções usadas no diálogo 
entre camadas. 

O modelo TCP/IP para Torres (2009), é uma pilha de protocolos 
de transmissão de dados e correção de erros (apud Silva, 2017). O 
TCP/IP é constituído por algumas camadas, sendo elas, camada de 
acesso à rede, camada de internet, camada de transporte e camada 
de aplicação (Silva, 2017). Na camada de aplicação especificamente 
existem vários protocolos cada um com sua finalidade, dentre eles, o 
protocolo RTSP que será o foco deste artigo.

O protocolo RTSP é utilizado para fazer transmissão de vídeo 
armazenados e vídeos em tempo real, muito utilizado em sites como 
o Youtube, pensando nisso foi usado um computador de baixo custo 
para desenvolver uma transmissão de vídeo em tempo real pela rede. 
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2. O REAL-TIME STREAMING PROTOCOL

2.1. Camada de Aplicação

Antes de tratar sobre o protocolo RTSP, é necessária uma breve 
explicação sobre a camada de aplicação. A camada de aplicação 
contém todos os protocolos de nível mais alto, ou seja, ela fornece 
serviços diretamente ao usuário sendo ela a camada mais próxima 
do mesmo (Tanenbaum, 2003).

A camada de aplicação possui um conjunto de protocolos 
necessários para os usuários. Alguns deles são os protocolos respon-
sáveis pelos e-mails (SMTP), o protocolo de requisições de páginas 
web (HTTP) e o protocolo de transmissão de conteúdo multimídia em 
tempo real (RTSP).

2.2. Real-Time Streaming Protocol (RTSP)

O Real-Time Streaming Protocol ou RTSP, é um protocolo de 
nível de aplicação que controla a entrega sob demanda de dados em 
tempo real, como áudio e vídeo (Schulzrinne, 1998). Este protocolo 
destina-se controlar várias sessões de entrega de dados, fornece um 
meio para escolher canais de entrega, como UDP, UDP multicast e 
TCP, e fornece um meio para escolher mecanismos de entrega com 
base no RTP (RFC 1889). 

Este protocolo de aplicação é do tipo cliente-servidor, onde 
o cliente requisita informações ao servidor e o servidor responde a 
requisição do cliente, como mostra a Figura a seguir.
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Figura 1. Cliente-Servidor. Fonte: autores.

O RTSP possui funções para controle de fluxo parecidas com 
a execução de arquivos multimídia, através de comandos como: Play, 
Pause, Teardown e Setup. Como apresentado na Figura a seguir.

Figura 2. Funcionalidades do protocolo RTSP. Fonte: autores.

As funções de controle, são enviadas entre o servidor de mídia 
e o transdutor através do uso do RTSP.

SETUP: O transdutor realiza uma requisição para iniciar uma 
sessão RTSP com o servidor, que especifica como um fluxo 
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de mídia deve ser transportado e o servidor de mídia responde 
com um identificador de sessão.

PLAY: O transdutor requisita o início da transmissão de dados 
da mídia. O servidor de mídia recebe essa requisição e começa 
a enviar os dados pelo mecanismo de transporte especificado 
na requisição SETUP.

PAUSE: O transdutor requisita o interrompimento do fluxo de 
dados temporariamente sem liberar recursos do servidor.

TEARDOWN: O transdutor requisita a parada do fluxo de 
dados, dado um identificador, dessa forma os recursos asso-
ciados ao fluxo são liberados, e a sessão RTSP deixa de existir 
no servidor.

De acordo com Schulzrinne (1998), a url (Uniform Resource 
Locator) do RTSP se estrutura da seguinte forma:

[ rtsp / rtspu ] :// host : porta / caminho

Iniciar a url com o “rtsp” exige que os comandos sejam 
emitidos pelo protocolo confiável (TCP), enquanto o uso do “rtspu” 
exige a emissão pelo protocolo não confiável (UDP). No “host” deve 
ser colocado o endereço de IP. O número da “porta” do RTSP é 554. 
O “caminho” é o diretório onde se encontra a mídia. A seguir exem-
plos de urls do RTSP.

TCP: rtsp://video.teste.com:554/testando/multimidia

UDP: rtspu://video.teste.com:554/testando/multimidia

2.3. Aplicações do protocolo RTSP

Constantemente utilizamos serviços de áudio e vídeo em 
tempo real. Exemplo disso são as plataformas como Twitch, Youtube, 
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Spotify, Skype, entre outros, e todos eles utilizam vários protocolos, 
dentre eles o protocolo RTSP.

O RTSP tem dois tipos de aplicações multimídia, sendo elas, 
streaming áudio e vídeo armazenado e streaming de áudio e vídeo 
ao vivo. O streaming de áudio e vídeo armazenado acontece quando 
o cliente faz uma solicitação sob demanda de conteúdo multimídia 
armazenado no servidor, o Youtube por exemplo, possibilita que o 
cliente escolha um vídeo que está salvo em seu servidor para assis-
ti-lo, podendo usar funções como pausar, adiantar, voltar, entre 
outras, bem como pode ser visto o conteúdo enquanto carrega, sem 
precisar carregar completamente. Exemplo disto pode ser visuali-
zado na Figura abaixo. 

Figura 3. Streaming de áudio e vídeo armazenado. Fonte: disponível em 
<youtube.com>.

No Streaming de áudio e vídeo ao vivo ocorre uma transmissão 
pela internet em tempo real, ao mesmo tempo que está acontecendo. 
Não possui funções de manipulação de multimídia como adiantar, 
por exemplo. Como o conteúdo de streaming ao vivo não é arma-
zenado, caso surja perda de pacotes não tem como recuperá-los, o 
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exemplo deste tipo de aplicação é o Twitch e/ou Skype que propicia 
transmissão do que está acontecendo neste exato momento para 
que outros usuários possam se entreter, como ilustrado na Figura 
abaixo.

Figura 4: Streaming de áudio e vídeo ao vivo. Fonte: disponível em <go.
twitch.tv>.

Este protocolo se torna ideal para estas tarefas já que possui 
baixa latência, além de fazer transmissões para múltiplos clientes. 
Outro uso da aplicação deste protocolo é no monitoramento com 
câmeras de segurança, transmitindo vídeo através das redes de 
computadores a partir do sistema de câmera instalado. Além disso, 
vem sendo bastante utilizado na robótica, possibilitando uma grande 
variedade de uso prático, como o monitoramento de locais hostis.
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3. RASPBERRY PI E RASPICAM

Em 2011, a Fundação Raspberry Pi desenvolveu seu primeiro 
computador em placa única. O Raspberry Pi consiste em um compu-
tador com o tamanho reduzido, semelhante ao tamanho de um cartão 
de crédito, com baixo custo e baixo consumo de energia (Raspberry Pi 
Products, 2017). O computador foi criado com o intuito de promover 
o ensino de programação para crianças e adultos. Hoje ele é utilizado 
de diversas formas, por exemplo, para programar, como video-game, 
mini servidor, automação residencial, robótica entre outros projetos 
(Monk, 2013). A Figura a seguir ilustra a Raspberry Pi 3 modelo B.

Figura 5. Raspberry Pi 3 modelo B associado a Raspberry Câmera 
compondo o Setup utilizado. Fonte: autores.

Existem vários modelos no mercado de Raspberry Pi, nesse 
artigo utilizamos o Raspberry Pi 3 modelo B que tem a seguinte confi-
guração: uma CPU ARMv8 quad-core de 64 bits com frequência 
de 1.2 GHz, núcleo de gráficos 3D Vídeo Core IV, 1GB de memória 
RAM, 4 portas USB, WLAN sem fio 802.11n, Bluetooth 4.1. Utilizamos 
também a Raspberry Câmera PI 3 V2 que possui um sensor Imx219 
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de 8 megapixels da Sony, que pode ser usado para capturar vídeo 
de alta definição, fotos estáticas e captura contínua (Raspberry Pi 
Products, 2017).

4. TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM TEMPO REAL

Após instalar o sistema operacional na Raspberry Pi, foi 
preciso habilitar a câmera do mesmo antes de começar a executar 
os procedimentos.

Para realizar a streaming de vídeo em uma rede local é neces-
sário executar e configurar comandos na Raspberry Pi para que faça 
a transmissão do vídeo pela rede, bem como na máquina cliente que 
receberá e exibirá o vídeo. O seguinte comando deve ser executado 
no terminal da Raspberry Pi para iniciar a transmissão do vídeo:

raspivid -o - -t 0 -w 800 -h 600 -fps 25 | cvlc -vvv stream:///dev/
stdin--sout ‘#rtp{sdp=rtsp://:8554/}’ :demux=h264

Segundo Scheidemantel (2015), As configurações dos parâ-
metros são:

-o: define a saída do vídeo no diretório /dev/stdout;

-t: define o tempo de gravação do vídeo;

-w e -h: definem a resolução do vídeo;

-fps: define a taxa de quadros por segundo;

|: O operador pipe direciona a saída do sinal de vídeo da 
câmera para o comando cvlc, que realizará o streaming RTSP;

cvlc: realiza o streaming RTSP;
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-vvv: define a localização do diretório da gravação gerada pela 
câmera;

-sout: define a localização de saída de vídeo de streaming;

demux=h264: configura o cliente para decodificar correta-
mente o transporte stream enviado pela Raspberry Pi.

Com isso, a transmissão do vídeo já está sendo realizada 
pela Raspberry Pi. Para recebê-la na máquina cliente basta abrir o 
terminal, com o programa VLC media player instalado na máquina do 
cliente, e digitar o seguinte comando:

vlc rtsp://[IP DA RASPBERRY PI]:[PORTA]/

Após executar este comando o programa VLC media player 
deve abrir e exibir a streaming que a Raspberry Pi está captando. A 
Figura 6 ilustra a transmissão do vídeo sendo feita pela Raspberry Pi, 
que o mesmo exibe no monitor. O notebook e o smartphone estão 
recebendo esta transmissão pela rede e exibindo em suas respec-
tivas telas.

Figura 6. Transmissão em tempo real. Fonte: autores.
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Como dito anteriormente a transmissão está sendo feita na 
rede local, logo qualquer dispositivo que esteja conectado à rede e 
com um reprodutor de vídeo capaz de reproduzir streaming RTSP, 
como o VLC media player, poderá também receber a transmissão. 

Foi verificada a latência das resoluções 800x600 e 1280x720 
pixels. Com a resolução 800x600 pixels a latência existente no 
notebook foi de 2,2 segundos e a do smartphone foi de 2,7. Com 
a resolução 1280x720 pixels teve uma latência de 2,3 segundos no 
notebook e 2,8 segundos no smartphone. As Figuras a seguir ilustram 
a transmissão de vídeo das resoluções 800x600 e 1280x720 pixels no 
notebook, respectivamente.

Figura 7. Transmissão em tempo real 800x600 pixels. Fonte: autores.
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Figura 8. Transmissão em tempo real 1280x720 pixels. Fonte: autores.

Os testes das transmissões se mostraram satisfatórios, além 
de possuírem uma boa qualidade, a sua latência foi relativamente 
baixa, mostrando pouco atraso na transmissão.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um estudo sobre o protocolo RTSP, a 
importância dele no cotidiano das pessoas, bem como uma prática 
na transmissão de vídeo em tempo real em duas resoluções dife-
rentes, utilizando a plataforma Raspberry Pi e a Câmera Raspberry. 
Pode-se concluir que este protocolo se mostrou eficiente na trans-
missão de vídeo em tempo real por ter apresentado um atraso de 
poucos segundos, mantendo uma boa qualidade.
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Abstract

Faced with the difficulties in monitoring universities with students from 
surrounding cities, this article proposes the practice of distance moni-
toring using the Discord tool, which is free and easy to use, besides 
having several functionalities. In this way, it improves the communica-
tion between monitors and students making their availability more flex-
ible, as well as avoiding the need to move to the city of the institution, 
performing monitoring support in the comfort of home. A survey was 
conducted to learn the opinion of the UEPB students on how relevant 
the distance monitoring would be.

Resumo

Diante das dificuldades existentes na monitoria em universidades 
com alunos de cidades circunvizinhas, este artigo propõe a prática 
de monitoria a distância utilizando a ferramenta Discord. Uma ferra-
menta gratuita e fácil de utilizar, além de ter várias funcionalidades. 
Desta forma, melhora a comunicação entre monitores e alunos 
flexibilizando a disponibilidade dos mesmos, além de dispensar 
a necessidade de se locomover para a cidade da instituição, reali-
zando o suporte da monitoria no conforto de casa. Foi realizado uma 
pesquisa, para saber a opinião dos alunos da UEPB sobre o quão 
relevante seria a monitoria a distância.
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1. INTRODUÇÃO

A monitoria é um programa de apoio aos alunos do ensino 
superior, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), onde alunos 
das disciplinas mais avançadas auxilia os colegas nas disciplinas 
anteriores, este programa é aberto semestralmente oferecendo 
bolsas aos alunos melhores pontuados e também oferece a opor-
tunidade para alunos se voluntariar como monitores da disciplina. 
Segundo Cogo et al (2012),

A monitoria constitui-se em uma atividade acadêmica amplamente 
difundida no Ensino Superior que oportuniza aos estudantes, na inte-
ração com seus pares, a aprendizagem de habilidades de relação 
interpessoal, de conteúdos da área em estudo e do exercício de 
ensinar.

Com o crescimento das tecnologias da informação e comu-
nicação (TIC) torna possível o ensino a distância. De acordo com 
Santos (2012), “o ensino a distância tem o poder de acabar com as 
barreiras físicas existentes, sem perder a sua função principal que é, 
como a de toda educação, levar o aprendizado e conhecimento às 
pessoas”.

Com o intuito de mesclar monitoria com ensino a distância, o 
presente artigo propõe utilizar a ferramenta Discord para realizar a 
monitoria a distância, com base numa pesquisa de campo feita em 
forma de questionário online na Universidade Estadual da Paraíba, 
Campus VII.

2. PROBLEMÁTICA

Na UEPB, Campus VII, localizado em Patos, Paraíba, possui 
os seguintes cursos presenciais: Bacharelado em Administração, 
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Bacharelado em Ciências da Computação, Licenciatura em Física e 
Licenciatura em Matemática. A maior parte dos alunos destes cursos 
moram em outra cidade e isso dificulta participarem das monitorias 
devido serem presenciais. 

Pensando nisso, como há locomoção de cidades circunvizi-
nhas a Patos, dificulta que os alunos possam usufruir do suporte dos 
monitores, bem como dificulta as atividades dos próprios monitores 
que não moram em Patos. Esse artigo sugere a utilização de uma 
ferramenta de transmissão de áudio e vídeo em tempo real, chamada 
Discord, para facilitar as monitorias com o ensino a distância, reti-
rando a necessidade de deslocamento à Patos, com suporte sendo 
feito de sua residência.

3. MONITORIA

O monitor frequentemente tem a função de auxiliar alunos no 
processo de aprendizado, geralmente em disciplinas mais complexas. 
De acordo com (PINHEIRO; NETO; PINHEIRO; 2014),

O trabalho de monitoria deve ser realizado por alunos com 
desempenho comprovadamente satisfatório e conhecimento da 
matéria objeto da monitoria, com capacidade de auxiliar os docentes 
do magistério superior em aulas, bem como em atividades de 
pesquisas e técnico-pedagógicas. Percebe-se que os monitores 
são estudantes mais adiantados nos programas acadêmicos, que 
comprovado sua competência, estejam aptos a auxiliar nas instru-
ções e orientações dos colegas. Além disso, a monitoria dá oportuni-
dade ao aluno pôr em prática o ensino-aprendizagem.

Segundo Moraes e Frison (2010), quando o professor opta por 
trabalhar com monitores, ele assume o papel de líder, orientando, 
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mediando e coordenando efetivamente a aprendizagem, possibili-
tando experiências profissionais aos alunos e futuros educadores.

4. ENSINO A DISTÂNCIA

Pode-se definir a Educação à Distância (EAD) como “um 
sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que substitui o 
contato pessoal professor/aluno, como meio preferencial de ensino” 
(Garcia apud Severo Santos, 2006). De acordo com Keegan (1991), 
conforme citado por Severo Santos (2006), os elementos centrais 
para caracterização da Educação à Distância são:

a) Separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo;

b) Controle do aprendizado realizado mais intensamente pelo 
aluno do que pelo professor;

c) Comunicação entre alunos e professores é mediada por 
documentos impressos ou alguma forma de tecnologia.

Esta forma de ensino, mantém os estudos do aluno em sua 
casa, sem a necessidade de se mover até a instituição. Desta forma 
o tempo gasto para se locomover pode ser investido no aprendizado. 
Conforme Martins e Form (2016) o EAD pode ser definido também 
como,

A Educação a Distância (EAD) é uma maneira de ensino que permite 
atingir um número significativo de pessoas. Ela rompe com a forma 
tradicional de ensino e aponta para um novo paradigma. A EAD seria 
uma forma de ensinar e aprender que proporciona ao aluno que não 
possui condições de comparecer diariamente à escola a oportuni-
dade de se apropriar dos conteúdos que são transmitidos aos estu-
dantes da educação presencial.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. Discord

O Discord é uma aplicação grátis de transmissão de áudio e 
vídeo em tempo real de multiplataforma lançada em maio de 2015, 
podendo ser instalada no computador, acessado pelo browser ou 
até mesmo aplicativo para o smartphone, sendo compatível com 
os sistemas Windows, Linux, MacOS, Android e IOS. Seu intuito é 
o foco na comunicação do público dos jogos online, contando com 
quatorze milhões de jogadores online diariamente. Segundo Discord 
Company, o Discord é um pequeno grupo de jogadores apaixonados 
cuja missão é reunir pessoas por meio dos jogos. 

Mesmo que seu foco seja facilitar a comunicação dos gamers, 
o Discord pode ser utilizado de diversas formas, como por exemplo, 
realizar reuniões por áudio conferência, podendo também criar uma 
videoconferência privada com um grupo de pessoas, além disso há 
uma opção de compartilhamento de tela, podendo mostrar a tela do 
usuário para outras pessoas que estão na transmissão, chat textual, 
entre outras funcionalidades. As Figuras 1 e 2 a seguir mostram o 
Discord em uma conferência com o compartilhamento de tela na 
plataforma navegador e smartphone.
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Fig. 1: Compartilhamento da tela com a ferramenta Discord via navegador. 
Fonte: autores.

Figura 2: Compartilhando tela com a aplicativo Discord via android. Fonte: 
autores.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste artigo foi realizado uma pesquisa, via formulário online, 
onde a quantidade total da amostra foram 106 pessoas, com idade 
a partir dos 17 anos, de sexo masculino e feminino, que cursam 
Administração, Ciência da Computação, Física e Matemática, na 
Universidade Estadual da Paraíba, Campus VII. O intuito da pesquisa 
é explorar o conhecimento dos alunos desta instituição sobre ferra-
mentas de videoconferência, bem como coletar opiniões sobre 
possível monitoria a distância perante as dificuldades que ocorrem 
com alunos e monitores. 

A pergunta inicial foi para saber onde os alunos residem, se 
eles moram em Patos ou em cidades circunvizinhas. Com um percen-
tual de 57,5%, correspondente a 61 alunos, disseram não moram na 
cidade de Patos, e 42,5%, correspondente a 45 alunos, responderam 
que moram na cidade. Como ilustrado no Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Percentual de pessoas que moram na cidade de Patos 
Fonte: autores.

Logo em seguida foi questionado se os alunos utilizavam 
a monitoria, onde um percentual de 54.7%, que corresponde a 58 
alunos, disseram que já utilizaram, e 45,3%, que corresponde a 48 
alunos, disseram que não utilizaram. Como demonstra no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Percentual de pessoas que já utilizaram de monitorias. Fonte: 
autores.

A terceira pergunta é sobre o conhecimento dos alunos em 
relação às ferramentas de videoconferência. Responderam que sim, 
um percentual de 68.9%, correspondente a 71 alunos, que utilizam 
ou utilizaram este tipo de ferramenta. E 31,1%, que corresponde a 33 
alunos, disseram que ainda não utilizou. Como ilustra no Gráfico 3.

 

Gráfico 3 - Percentual de pessoas que já usou alguma ferramenta de 
videoconferência. Fonte: autores.

A pergunta posterior, tem como foco a videoconferência, ques-
tionando se utilizaram ou ouviram falar sobre a ferramenta Discord. 
Um percentual de 32,1%, que corresponde a 34 alunos, disseram 
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que já ouviram e utilizaram desta ferramenta. Com 20,8%, correspon-
dente a 22 alunos, já ouviram falar, mas nunca utilizaram, e 47,2%, 
que corresponde a 50 alunos, nunca utilizaram e nem ouviram falar, 
como ilustrado no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Percentual de pessoas que já utilizaram ou ouviram falar do 
Discord. Fonte: autores.

 A pergunta a seguir questiona se os deixaram de compa-
recer a alguma monitoria devido a distância ou falta de tempo. O 
resultado apresentou um percentual de 65,1%, que corresponde a 
69 alunos, responderam que sim, esses são fatores que dificultam, e 
34,9%, que corresponde a 37 alunos, responderam que não tiveram 
problemas, como ilustrado no Gráfico 5.

Gráfico 5 - Percentual de pessoas que já deixou de participar monitoria 
devido a distância ou falta de tempo. Fonte: autores.
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Sabendo que a maioria dos alunos vivência esta dificuldade 
para poder usufruir desse benefício da universidade, o último ques-
tionamento, é sobre a opinião dos alunos em realizar as monitorias 
por videoconferência, incentivando assim a monitoria a distância. Um 
percentual de 52.8%, que corresponde a 56 alunos, responderam ser 
uma ótima ideia, 33%, que corresponde a 35 alunos, responderam 
ser uma boa sugestão, 9,4%, que corresponde a 10 alunos, respon-
deram ser uma ideia regular e por fim, 4,8%, que corresponde a 5 
alunos, não gostaram da sugestão, como demonstra no Gráfico 6.

Gráfico 6 - Percentual de pessoas opinando sobre monitorias a distância 
utilizando ferramentas de videoconferências. Fonte: autores.

Após a análise dos dados, sugere-se a realização de aulas 
de monitorias a distância utilizando ferramentas de videoconferência 
como o Discord. Essa seria uma alternativa para os monitores agirem 
diante das dificuldades existentes, flexibilizando o acesso a monitoria.  

7. CONCLUSÃO

Pode-se concluir, através da pesquisa, que a monitoria 
a distância é um método atrativo para o aluno, com o intuito de 
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superar as dificuldades que os alunos têm em participar da moni-
toria. Sabendo principalmente que a maioria dos alunos não utilizam 
devido a distância ou falta de tempo.

O uso de ferramentas de videoconferência para facilitar a 
comunicação dos monitores com os alunos que moram em cidades 
distantes, é uma forma de usar a tecnologia como suporte para 
melhorar a experiência da monitoria. Importante incentivar o uso da 
tecnologia para auxiliar nas tarefas acadêmicas, inovando o ambiente 
com novas experiências e otimizando a comunicação das pessoas 
relacionadas a tarefa.

A utilização do Discord, uma ferramenta simples e prática, 
poderia ajudar a muitos alunos que moram em cidades distantes da 
instituição a receberem o suporte dos monitores. As dúvidas podem 
ser sanadas em uma videoconferência de forma simples, interativa 
e cômoda sem gastos de locomoção e alimentação. Os monitores 
que moram em cidade circunvizinhas também se beneficiaram pelos 
mesmos motivos dos alunos.
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Abstract

This article will introduce a distributed computing system and study 
the Seti at home project. It will be possible to note that distributed 
systems consist of using intelligent computing power in a networked 
system to manage large data flows. And, the Seti at home project or 
simply SETI (Search for extra Terrestrial intelligence) is a scientific rese-
arch that deals with many spatial data on a daily basis and requires 
a set of powerful computers to manage the information generated. 
In this context the present study will present the main concepts and 
analyze the application of the Seti at home project and how distributed 
computing is helping in data collection. So, the methodology applied 
in this research is of a bibliographic nature and also configured an 
exploratory research.

Resumo

Este artigo apresentará o sistema de computação distribuída e estu-
dará o projeto Seti at home. Será possível notar que os sistemas 
distribuídos consistem em utilizar o poder computacional inteligentes, 
em um sistema em rede para gerenciar grandes fluxos de dados. E, o 
projeto Seti at home ou simplesmente SETI (Search For extra Terrestrial 
intelligence) é uma pesquisa cientifica que lida diariamente com 
muitos dados espaciais e necessita um conjunto de computadores 
potentes para gerenciar as informações geradas. Nesse contexto o 
presente estuda vai apresentar os principais conceitos e analisamos 
a aplicação do projeto Seti at home e como a computação distribuída 
está ajudando na coleta de dados. De modo que, a metodologia apli-
cada nesta pesquisa é de cunho bibliográfico e também se configura 
em uma pesquisa exploratória.
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a demanda por computadores de alto desem-
penho vem se tornando um desafio constante para a computação. 
Os softwares desenvolvidos para pesquisas cientificas e que lidam 
com uma grande quantidade de dados necessitam de poder de 
processamento alto. Para tanto, computadores de uso pessoal, não 
entregam respostas satisfatórias no tempo desejado.

Surge então à necessidade de desenvolver métodos computa-
cionais para que esses processos fossem acelerados. Assim, surge 
o conceito de processamento paralelo e a necessidade de utilizar 
clusters. Pode-se definir processamento paralelo como o uso de 
várias unidades para a execução de uma tarefa, ou seja, uma forma 
de desenvolvimento de software, na qual diferentes processos acon-
tecem simultaneamente.

Nesse contexto, surge o conceito de computação distribuída. 
Um sistema computacional distribuído é um conjunto de computa-
dores autônomos interligados por uma rede de comunicação e equi-
pados com um sistema operacional distribuído (SOUZA,1996,P.4).  

O sistema operacional distribuído é responsável por gerenciar 
os recursos de hardware e as atividades desenvolvidas. Assim, o 
presente estudo tem como objetivo principal verificar a importância 
do sistema computacional distribuído e sua contribuição no projeto 
Seti at home. 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo é de cunho bibliográfico exploratório, pois 
através de pesquisas realizadas em repositórios de artigos online, 
obteve-se conhecimento para formular este artigo. 
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A pesquisa irá expor o sistema computacional distribuído e 
projeto Seti at home. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 
artigos científicos (GIL, 2002, P.59).

Será realizada uma pesquisa exploratória, pois, geralmente, 
assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, para 
identificar os principais conceitos sobre computação distribuídas 
e o projeto Seti at home e como é gerenciado o dados através de 
sistemas distribuídos. Estas pesquisas têm como objetivo propor-
cionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL,2002,P.41). 

3. SISTEMA COMPUTACIONAL DISTRIBUÍDO 

Os sistemas computacionais estão cada vez mais complexos 
e necessitam de maquinas capazes de processar os dados e gerar 
informações de forma continua e coerente. É nesse momento que 
surge a necessidade de criar sistemas computacionais capazes de 
gerenciar as informações e obter resultados satisfatórios utilizando 
todos os recursos de hardware e software. 

Os sistemas distribuídos possuem um poder computacional 
ideais para os sistemas que lidam com grande fluxo de dados. Pois 
possuem maior capacidade processamentos, melhor tempo de 
resposta e maior confiabilidade. 

Existem diversos tipos de sistemas distribuídos. Um deles é 
o sistema computacional distribuído. Esse sistema utiliza maquinas 
de forma paralela interligados por nós. Esses nós dividem as tarefas 
para utilizar os recursos computacionais e gerar a informação em  
melhor tempo. Um dos sistemas que utilizam o sistema paralelo é o 
sistema em cluster. 
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O nome cluster vem do inglês, que significa “aglomeração”. 
Essa definição é dada a uma arquitetura de sistemas computacio-
nais, que possui a capacidade de combinar vários computadores 
independentes, fazendo com que eles trabalhem em conjunto. 

A arquitetura do cluster é um conjunto de maquinas interli-
gadas que compartilham informações para aperfeiçoar a manipu-
lação dos dados. Essa troca de informações ocorre na rede e utiliza 
vários protocolos. 

Barros (2011, p.04) afirma que 

A principal vantagem desta técnica reside na possibilidade de 
reutilização de equipamentos legados de baixa capacidade de 
processamento computacional para implementação de pequenos 
supercomputadores a fim de obter um aumento considerável da 
capacidade computacional com custo relativamente baixo.

A figura 1 representa a arquitetura de um cluster, onde é 
possível notar que sua arquitetura consiste em nós. “Cada nó de um 
cluster pode ser um único computador ou um computador com múlti-
plos processadores simétricos (Memória Compartilhada). Cada nó 
tem a sua própria memória, dispositivos de entrada/saída e sistema 
operacional” (MEYER, 2006, P.5).

Figura 1:  Arquitetura de cluster. Fonte: Autores.
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Os clusters de computadores podem ser vistos como um 
conjunto de maquinas (nós) interligado, que se comunica entre si de 
forma paralela, para execução de tarefas em tempo ágil. É usada 
frequentemente para a execução de softwares que possuem um 
grande fluxo de dados e que necessitam que esses dados sejam 
analisados em tempo real. 

As principais vantagens de se utilizar sistemas computacionais 
distribuídos são:

• Usam melhor o poder de processamento; 

• Apresentam um melhor desempenho;

• Permitem compartilhar dados e recursos; 

• Podem apresentar maior confiabilidade. 

Existem também os sistemas distribuídos Grids. Esses 
sistemas são separados geograficamente e podem ser compostos 
por clusters.

Não há um conceito fixo que defina a diferença entre um Cluster 
e um Grid, porém, existem características típicas de cada sistema. É 
possível citar as seguintes diferenças: 

• Os Grids tendem a interligar grandes distâncias como: 
países, universidades, empresas e organizações. Já 
Clusters são mais locais.

• A gerência dos recursos, tanto hardware como processa-
mento, também é de ordem local (geralmente são admi-
nistrados de uma empresa), ao contrário do Grid onde 
cada um contribui e administra um pouco.

• Em um Cluster os membros costumam ser parecidos, 
heterogêneos. Isso quer dizer que em um cluster normal-
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mente costumam-se usar o mesmo computador, proces-
sador, tamanho e capacidade em tudo.

• Uma característica marcante de um cluster é que os 
membros ficam permanentemente ligados, já os membros 
do Grid não ficam sempre conectados.

• Clusters são geralmente utilizados para problemas mais 
específicos.

• Cluster são mais flexíveis que Grids, pois são menores e 
locais. 

4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DE 
CLUSTERS E GRIDS

As principais vantagens de se utilizar os clusters são: o baixo 
custo, ou seja, eles podem ser configurados em maquinas comuns; 
a alta disponibilidade que segundo Bacellar (2010, p.04) “Um nó que 
está desativado não prejudica o sistema como um todo, levando em 
consideração que também, para a manutenção não é necessário tirar 
cluster inteiro de funcionamento, apenas o nó com problema”. 

Outra vantagem importante é a tolerância a falhas. Já que os 
clusters trabalham de forma paralela caso ocorra um erro em algum 
nó é possível que os dados não se percam totalmente do sistema. 

A principal desvantagem do uso de clusters é a manutenção 
dos equipamentos. Pois como vimos, um cluster é um conjunto de 
maquinas interligado. Mas cabe os envolvidos desenvolverem formas 
de minimizar essa desvantagem. 

As vantagens da utilização de sistemas em Grid vão além 
do alto poder de processamento. Eles possuem vantagens 
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computacionais desde a redução do tempo da CPU á acesso de 
recursos em qualquer local. 

A principal desvantagem dos sistemas em Grid é a segurança 
de dados. Por ser um sistemas disponibilizado em locais separados 
geograficamente por meio da internet qualquer pessoas com acesso 
a rede pode atacar e obter informações confidenciais.  

5. PROJETO SETI AT HOME  

O Seti at Home ou simplesmente SETI (Search For ExtraTerrestrial 
Intelligence) , é uma pesquisa cientifica cujo objetivo é detectar vida 
inteligente fora da terra.

A ideia surgiu em 1959, quando dois cientistas, Phil Morrison 
e Giuseppe Cocconi propuseram ouvir sinais com largura de banda 
estreita, como as das emissões de TV, mas que fossem diferentes 
do ruído emanado das estrelas e outras fontes naturais. Esses sinais 
deveriam evidenciar tecnologias diferentes no espaço e confirmar 
assim a existência fora da terra. 

O projeto SETI@Home utiliza a antena do SERENDIP. Grava digital-
mente os sinais oriundos do telescópio e os distribui para processa-
mento em PCs de voluntários. A demanda computacional para rastrear 
e analisar milhões de informações é imensa e devido às restrições 
orçamentárias do projeto, seria impossível utilizar algumas dezenas 
de caríssimos supercomputadores. Surgiu então a idéia de aproveitar 
os tempos ociosos de milhões de PCs, que poderiam contribuir com 
ciclos de CPU para tratar e analisar estes sinais. Um PC típico tem 
um processador poderoso que passa a maior parte do tempo ocioso 
(CERZAR, 2007).

Os dados coletados são distribuídos em unidade de trabalho. 
Os trabalhos são distribuídos em pequenas tarefas, suficientes para 
ocupar um PC e suficiente para não tornar a conexão lenta.  
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Segundo Flores (2005, p. 30) “Um servidor central é respon-
sável pela divisão das tarefas entre os computadores registrados na 
Internet. Em cada um desses computadores é instalado um software 
cliente que executa alguma computação requisitada pelo servidor”.

Nesse projeto é necessário utilizar sistemas computacionais 
distribuídos, pois necessita de um demanda de processamento alta. 
Os trabalhos são divididos nas unidades de trabalho e por isso é um 
sistema computacional intensiva.

Os dados obtidos são armazenados em servidores, que são 
responsável por gerenciar as atividades. “O elemento mais visível 
do SETI@Home é o programa cliente. Para os usuários ele funciona 
como um ‘screen saver’ (protetor de tela), que somente executa 
quando o computador não estiver sendo utilizado por nenhum outro 
programa(CERZAR, 2007 )”.

A lógica computacional é relativamente simples. O programa 
cliente estabelece uma conexão via internet com os servidores e 
obtém uma unidade de trabalho e fecha a conexão e depois são 
processados os dados de forma independente dos servidores. 

“Este tempo pode ser de até vários dias, dependendo da velocidade 
do PC e dos tempos ociosos disponíveis. Quando tiver concluído a 
tarefa, o programa cliente se reconecta aos servidores, devolve os 
resultados e obtém uma nova unidade de trabalho. A cada poucos 
minutos o programa grava um arquivo de checagem no disco do PC, 
para que possa retornar a tarefa do ponto onde tenha parado, caso o 
usuário desligue o computador” (CERZAR, 2007).

É possível estabelecer conexões com os usuários através dos 
servidores de distribuição de dados. Esses dados coletados são 
enviados ao usuário, de modo que quando ocorre o envio de dados, 
os resultados são processados e a conexão com os servidores são 
desconectados. A conexão só retorna após uma nova coleta de 
dados. 
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O site do projeto (http://setiathome.ssl.berkeley.edu) tem papel de 
grande importância. Nele os voluntários se cadastram, fazem down-
load do programa cliente, obtém informações sobre o projeto, acesso 
a newsletters, FAQs e, têm acesso as estatísticas de colaboração(-
CERZAR, 2007). 

Os dados são constantemente exibidos no site com dados 
estatísticos mais atualizados e “quadros de líderes”, as listas de 
usuários e equipes, em ordem de quantidade de trabalho concluída. 
Mostra também o usuário do dia, em volume de contribuições” 
(CERZAR, 2007).

CONCLUSÃO 

Os sistemas computacionais distribuídos se mostram como 
uma ferramenta importante para o meio cientifico e empresarial, 
quando os sistemas lidam com um grande fluxo de dados. 

O projeto SETI comprova a necessidade de utilizar sistemas 
computacionais distribuídos para resolver os problemas. O projeto 
é baseado no conceito de voluntariado, onde os usuários trabalham 
em conjunto e tomam decisões de ceder seus recursos computacio-
nais para contribuir para a execução de tarefas. 

Assim, é possível compreender a importância da utilização 
do sistema distribuído, principalmente quando se trata de pesquisas 
cientificas que lindam com uma grande quantidade de dados. 

Por fim, com as pesquisas realizadas, ao que se refere ao 
projeto Seti at home (SETI) é visível que existe uma distribuição de 
tarefas que se configuram tanto nos sistemas em Clusters quanto em 
Grid, já que os computadores estão dispersos pelo mundo. 
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Abstract

This paper aims to identify the current scenario of the companies 
located in the backlands of Paraíba regarding the application of agile 
methodologies, presenting the use of agile methods as an important 
process to offer systems with higher quality, reduction of risks and deli-
very in the short term. A descriptive survey was applied with a sample of 
five software development companies in the Sertão Paraíba and among 
the companies investigated, two do not apply agile methods, two apply 
partially and only one uses the agile principles in their development 
process. The development presented in this study provided an initia-
tive for the effective use of agile methodologies in the software develop-
ment process, considering all the potential offered. Given the above, it is 
considered that one of the relevant contributions of this research is given 
by the sum of recommendations for the adoption of agile methods. They 
are shown as a way for companies located in the hinterland to reflect, 
update, improve and expand their competence in software develop-
ment through the current and agile vision proposed by agile methods.

Resumo

Este trabalho tem por objetivo identificar o cenário atual das empresas 
localizadas no sertão da Paraíba quanto a aplicação de metodologias 
ágeis, apresentando o uso de métodos ágeis como processo impor-
tante para oferecer sistemas com maior qualidade, redução de riscos 
e a entrega em um curto prazo. Foi aplicado um survey descritivo com 
uma amostra de cinco empresas de desenvolvimento de software no 
sertão paraibano e dentre as empresas investigadas duas não aplicam 
métodos ágeis, duas aplicam parcialmente e apenas uma utiliza os 
princípios ágeis em seu processo de desenvolvimento. O desenvolvi-
mento exposto neste estudo proporcionou uma iniciativa para a utili-
zação efetiva de metodologias ágeis no processo de desenvolvimento 
de software, visto toda a potencialidade oferecida. Diante do exposto, 
considera-se que uma das contribuições relevantes desta pesquisa se 
dá pela soma de recomendações para a adoção de métodos ágeis. 
Pois mostram-se como uma maneira para que as empresas locali-
zadas no sertão reflitam, atualizem, melhorarem e expandirem sua 
competência no desenvolvimento de software por meio da visão da 
atualidade e agilidade proposta pelos métodos ágeis.
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1. INTRODUÇÃO

A preocupação com a idealização de um produto de software 
(SW) tem aumentado devido aos avanços da tecnologia, o que 
demonstra a presença de inúmeras metodologias em sua construção, 
na qual se faz necessária a existência de padrões e estratégias. 
Porém, transformações constantes demandam aperfeiçoamento 
de tais técnicas quanto a maneira de desenvolver um bom produto 
[Monteiro, 2013].

O mercado de desenvolvimento de SW trabalha em um universo 
propenso às rápidas mudanças, objetivando obter maior competi-
tividade, produtividade e lucro, precisando atender às mudanças 
do mercado, no que se refere às transformações de condições 
econômicas e ao surgimento de produtos e serviços concorrentes, 
sendo necessário que o desenvolvimento do produto seja rápido 
devido às demandas de mercado [Sommerville, 2007]. Para que 
essas empresas respondam da maneira esperada às expectativas 
dos clientes, a Engenharia de Software (ES) propõe maneiras para 
que empresas desenvolvedoras estejam munidas com este conheci-
mento. É nesse âmbito que surge o método ágil, propiciando melho-
rias com relação ao ciclo de trabalho da equipe, reduzindo erros 
e irregularidades no projeto, bem como ajustando a habilidade de 
produzir um sistema de qualidade [Fagundes, 2005]. 

De acordo com Fadel e Silveira (2010) para que as empresas 
concedam os sistemas próximo da necessidade dos clientes, 
a abordagem ágil aparece como novidade, ou seja, oferece a 
eficiência para a equipe, já que o fluxo de desenvolvimento está 
ligado a adaptabilidade e a multifuncionalidade, produzindo um 
SW com o mínimo de recursos desperdiçados. Nesse âmbito o 
desenvolvimento ágil de SW pode ser estabelecido como uma 
abordagem de desenvolvimento que lida com as dificuldades das 
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mudanças rápidas: alterações nas forças de mercado, requisitos de 
sistemas, tecnologia de implementação e equipes de projeto dentro 
do período de desenvolvimento [Higsmith; Cockburn, 2001].

O desenvolvimento de SW é um exercício de alta complexi-
dade, sendo que na maioria dos casos ocorre sem ser planejado da 
forma correta, mantido por decisões de ‘curto prazo’ [Fowler, 2005]. 
Este comportamento poderá funcionar para pequenos pacotes de 
SW, mas na proporção em que o sistema aumenta, cresce também 
a dificuldade de inserir novas funcionalidades. Para Shneiderman e 
Plaisant (2005), 60% dos projetos de desenvolvimento de SW falham 
na definição das metas. Este problema surge especificamente em 
razão de que na maioria dos projetos existe falta de comunicação 
entre os integrantes da equipe e os usuários finais. 

Seguindo esta perspectiva, o objetivo deste artigo é inves-
tigar se as empresas no ramo de tecnologia e que desenvolvem 
SW localizadas no sertão paraibano utilizam métodos ágeis durante 
o processo de construção do SW. Além disso, identificar quais as 
características e as práticas de agilidade ocorrem nesse processo e 
propor a utilização de metodologias ágeis.

2. METODOLOGIA

Nesta seção é apresentado o planejamento e execução da 
pesquisa que foi realizada no ano letivo de 2018. O intuito foi inves-
tigar se as empresas no ramo de tecnologia e que desenvolvem 
SW localizadas no sertão paraibano utilizam métodos ágeis durante 
o processo de construção do SW. Além disso, identificar quais as 
características e as práticas de agilidade ocorrem nesse processo. 
Este trabalho busca responder às seguintes questões de pesquisa: i) 
qual o cenário atual em que as empresas que desenvolvem sistemas 
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se encontram? ii) as empresas investigadas utilizam métodos ágeis? 
iii) as empresas investigadas que utilizam metodologias ágeis acre-
ditam ser eficientes?

Para responder a primeira questão, realizou-se uma consulta 
ao 1º questionário nacional sobre métodos ágeis [Melo et al, 2012], 
realizado 10 anos após o Manifesto Ágil, pelo grupo de pesquisa 
em métodos ágeis da Universidade de São Paulo com o intuito de 
levantar o estágio atual de adoção e adaptação de métodos ágeis 
em todo o Brasil. Posteriormente, foi aplicado um survey baseado no 
questionário citado com a amostra estabelecida nesta pesquisa.

2.1 Descrição do Estudo de Caso

Para condução dessa pesquisa foram efetuadas duas etapas 
descritas a seguir: i) a primeira etapa foi realizada em contato com as 
empresas por meio de um questionário com perguntas chaves, com 
objetivo de coletar informações acerca das competências sobre ativi-
dade econômica de cada empresa e do uso de metodologias ágeis 
no processo de desenvolvimento de SW. Além disso, essa etapa 
nos norteou para etapa seguinte, eliminando, para tanto, algumas 
empresas seguindo alguns critérios de exclusão; ii) a segunda etapa 
foi aplicado outro questionário com os gestores, e com a equipe de 
desenvolvimento de SW, com o objetivo de detectar as competências 
e vulnerabilidades dos processos atualmente utilizados na empresa 
e verificar a pertinência e a importância das características e práticas 
para a definição de um processo ágil de SW. 

2.2 Caracterização das Empresas Participantes

Para o delineamento da pesquisa optou-se por realizar com 
empresas localizadas no sertão da Paraíba, investigando o perfil 
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dos participantes para identificar o cenário em que as mesmas se 
encontram. Como ponto de partida, adotamos o último relatório do 
Sebrae-PB, entre 2015 e 2017, na qual especifica que 148 (cento e 
quarenta e oito) empresas da Paraíba, Brasil, no segmento de tecno-
logia tiveram consultoria na instituição. Dentre essas, 89 (oitenta e 
nove) empresas estão localizadas na região da mata, 45 (quarenta e 
cinco) no agreste, 2 (duas) na borborema e 12 (doze) localizadas no 
sertão (sendo o universo desta pesquisa).

Em contato inicial com as 12 (doze) empresas, foi possível 
observar em primeira instância qual o tipo de serviço prestado à 
população, as quais se dividem em diferentes segmentos de tecno-
logia. Foram realizadas entrevistas por meio de questionários com 
as empresas, de maneira que, as informações apresentadas foram 
tratadas com devido respeito e ética.

Tal questionário proporcionou dados para a construção do 
quadro atual e social no qual as empresas de tecnologia do sertão 
paraibano estão inseridas, possibilitando assim, uma análise mais 
criteriosa e relevante dos resultados desta pesquisa, principalmente 
aqueles vinculados a utilização de metodologias ágeis em seu 
processo de desenvolvimento de SW.

Dentre as 12 (doze) empresas investigadas, 3 (três) foram 
excluídas por não apresentarem o segmento necessário para a coleta 
dos dados, uma vez que o serviço prestado é quanto a reparação 
e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos e 
distribuição de provedores de Internet e Televisão, entre as 9 (nove) 
restantes, 4 (quatro) não responderam ao contato inicial, sendo assim 
possível realizar a pesquisa com apenas 5 (cinco) dessas empresas. 

O segundo passo para a caracterização desse estudo foi 
determinar os critérios de inclusão e exclusão realizado no primeiro 
contato com as empresas. Sendo assim, os critérios de inclusão 
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considerados foram a assinatura do Termo de Assentimento pelas 
empresas de desenvolvimento de SW e a confirmação quanto ao uso 
de metodologias ágeis. Já os critérios de exclusão foram empresas 
que não se encaixava no segmento pré-estabelecido, a não assina-
tura do Termo e por motivos de não conseguir o contato.

Após a apresentação do objetivo deste estudo as empresas 
participantes e inseridas nos critérios de inclusão responderam a 1 
(um) questionário, sendo ele distribuído em dois grupos: i) gestores, 
e ii) equipe de desenvolvedores. 

2.3 Processamento e Análise dos dados

Os gestores e a equipe de desenvolvimento de SW de 
empresas localizadas nas cidades de Patos e Itaporanga, Paraíba, 
Brasil, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
participação e divulgação dos resultados, bem como responderam 
um questionário enviado para o e-mail.

Após a coleta dos dados, foi executado uma análise descritiva, 
com o intuito de estabelecer o perfil das empresas que participaram 
do estudo, e a posteriori, investigar sobre a utilização de métodos 
ágeis no processo de construção de um sistema, bem como a rele-
vância quanto às características de agilidade e práticas ágeis de um 
SW que serão apresentados na seção a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção expõe a análise dos dados coletados, de forma a 
apresentar os resultados obtidos e uma discussão acerca deles.
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3.1 Caracterização das Empresas

Esta subseção apresenta um estudo comparativo entre os 
cenários observados, com o intuito de estabelecer semelhanças e 
diferenças entre os mesmos. Destinando-se a analisar as caracterís-
ticas observadas nas informações obtidas na realização dos ques-
tionários exibidos na seção anterior. No Quadro 1 relata de maneira 
breve as características das empresas estudadas. 

A partir da observação do Quadro 1 pressupõe que as 
empresas estudadas neste trabalho, possuem algumas semelhanças 
e diferenças em relação aos seus critérios de desenvolvimento de 
SW.

De maneira particular as empresas C, Q, D e S possuem afini-
dades com relação a maioria das características enumeradas, em 
todas elas a equipe possui um nível baixo no conhecimento das 
metodologias ágeis, apresentando divergência na quantidade de 
integrantes da equipe de colaboradores e tempo de atuação no 
mercado. Já a empresa Y, segue uma metodologia padronizada dife-
rentemente das outras empresas no que diz respeito utilização de 
uma metodologia ágil.

EMPRESAS CARACTERÍSTICAS

Empresa C
Não aplica uma metodologia de desenvolvimento de SW 
padronizada. Atuando no desenvolvimento e licenciamento 
de programas de computador customizáveis no mercado 
tecnológico desde 2012, contando com 2 colaboradores. 

  

Empresa Q

Não há na verdade um método seguido rigidamente ainda, mas 
a tendência que utilizam são voltados a princípios de Scrum, 
mas com algumas modificações de modo que a equipe se sinta 
confortável. Com a finalidade de Desenvolvimento de sistemas de 
automação comercial e personalizados. Atuando desde 2013.
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Empresa D
Devido a equipe reduzida, procuram utilizar uma adaptação do 
Scrum, mas não é possível seguir à risca esta metodologia. Seu 
propósito é o desenvolvimento web: web sites, aplicações e 
aplicativos. Atuando desde 2009.

Empresa S
Não utilizam uma metodologia ágil. Sua atividade econômica é 
o desenvolvimento de programas sob encomenda para Sistema 
de apoio logístico e gestão financeira, atuando desde 2014, 
contando com 5 colaboradores.

Empresa Y
Aplicam uma metodologia ágil no processo de desenvolvimento. 
Sua atividade econômica é o desenvolvimento de programas sob 
encomenda. 

Quadro 1. Resumo comparativo das empresas observadas no sertão da Paraíba.

3.2 Caracterização dos Funcionários

Nesta seção será apresentado o perfil dos funcionários que 
responderam ao Survey. Todos os funcionários que contribuíram 
para este estudo, fazem parte da equipe de desenvolvedores de 
programas, distribuídos em empresas localizadas nas cidades de 
Itaporanga e Patos - Paraíba - Brasil.

São profissionais inseridos numa equipe que varia entre 1 a 20 
pessoas, com um período de 8 meses a 4 anos dentro da empresa 
a qual fazem parte. Os respondentes possuem 1 a 2 anos de expe-
riência na utilização de métodos ágeis. Porém, o nível de exposição 
atual a métodos ágeis se divide em: atua como membro de uma 
equipe que trabalha com metodologias ágeis, considera introduzir 
o desenvolvimento ágil em uma equipe pela primeira vez, e atuou 
anteriormente como membro de uma equipe de desenvolvimento 
ágil. E, entre os métodos ágeis citados os profissionais envolvidos na 
equipe de desenvolvimento das empresas investigadas apontam que 
não tem conhecimento em relação aos métodos Crystal e o Feature 
Driven Development (FDD). Em contrapartida, é possível observar 
os métodos mais populares entre a amostra, constatando que o 
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método ágil Scrum é elencado por todos os participantes como um 
dos mais conhecidos, assim como XP, e YP ressaltando que grande 
parte dos respondentes vieram de universidades da região, assim se 
mostra com conhecimento de médio a alto tendo em vista a influência 
despertada pelos professores, tendo em vista que o YP é uma meto-
dologia trabalhada em sala de aula, como mostra a Figura 1.

Figura 1. Gráfico do Nível de conhecimento quanto aos métodos ágeis 
citados.

Estes resultados apresentam semelhanças comparadas aos 
resultados obtidos no 1º Questionário Nacional sobre Métodos Ágeis 
[Melo et al, 2012], realizado 10 anos após o Manifesto Ágil, desta-
cando que as equipes contam entre 1 a 20 pessoas, e a maior parte 
dos respondentes possuem mais 1 (um) ano de experiência em 
metodologias ágeis, bem como os métodos XP e Scrum estão entre 
os mais conhecidos.
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3.3 Identificação da adoção do Método Ágil na Empresas

A respeito da perspectiva com relação a adoção de metodo-
logias ágeis dentro das empresas, foi visto que dentre as 5 (cinco) 
empresas que participaram do Survey, 2 (duas) não aplicam métodos 
ágeis, portanto não foi possível colher tais respostas, 2 (duas) 
aplicam parcialmente inspirando as técnicas baseadas no Scrum 
utilizando princípios que se encaixam com a equipe, devido ao fato 
de conterem uma equipe reduzida,  em uma delas já possuem uma 
metodologia em estágio inicial de uso, e o interesse é em aumentar o 
número de ferramentas utilizadas no acompanhamento do processo, 
e implantar mais passos e papéis do método Scrum, na outra existe 
a pretensão em aplicar o mais breve possível, metodologias ágeis, tal 
como a Scrum, de modo a otimizar nosso trabalho.

Dentre as 5 (cinco) empresas, apenas 1 (uma) aplica meto-
dologias ágeis em seu processo de desenvolvimento, tendo como 
defensores os desenvolvedores e como motivação o aumento da 
produtividade e da qualidade de SW. 

3.4 Benefícios sobre a utilização do Método Ágil nas 
Empresas

Diante dos questionamentos feitos aos respondentes e do 
conhecimento que os mesmos possuem, confirmaram que a utili-
zação de metodologias ágeis de fato oferece benefícios significativos 
para as empresas, promovendo a produtividade da equipe e aumenta 
a satisfação pessoal com sistema entregue ao cliente. 

Os participantes puderam manifestar, em perguntas abertas, 
as principais razões que esclarecem as maiores dificuldades enfren-
tadas no aprendizado de métodos ágeis. Entre as justificativas se 
apresentam que uma das dificuldades seria o entendimento dos 
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resultados obtidos com a evolução do projeto e as mudanças dos 
comportamentos habituais que podem dificultar o aprendizado da 
nova metodologia ou ainda, fazer a equipe compreender os princí-
pios dos métodos ágeis e segui-los. Em contrapartida, 1 (um) dos 
respondentes não sentiu nenhuma dificuldade quanto ao aprendi-
zado de métodos ágeis. 

Questionados ainda sobre caso a empresa e/ou equipe de 
desenvolvimento não utilize metodologias ágeis, a mesma possui 
interesse em aplicar metodologias ágeis no processo de desenvol-
vimento de SW? Abaixo destacamos alguns dos trechos que permi-
tiram esta análise.

A empresa C mostra que “não ter interesse porque acredita 
que possa atrasar os processos”. A empresa Q apresenta interesse, 
“é uma pretensão nossa aplicarmos o mais breve possível, metodo-
logias ágeis, tal como a Scrum, de modo a otimizar nosso trabalho”. 
A empresa D diz “Já tem uma metodologia em estágio inicial de uso, 
e o interesse é em aumentar o número de ferramentas utilizadas no 
acompanhamento do processo, e implantar mais passos e papéis do 
método Scrum”. 

3.5 Caracterização de agilidade e práticas ágeis adotadas 
pelas Empresas

Dentre o conjunto de características de agilidade observados 
na pesquisa é notório que a maioria das características identificadas 
pelo respondente da empresa que utiliza metodologias ágeis são 
benéficas, visto sua importância para a equipe no que se refere a: 
adaptabilidade, ser colaborativo, e cooperativo, equipes pequenas.  

 Do mesmo modo com relação às práticas ágeis adotadas, 
a pesquisa identificou que a maior parte dos respondentes reco-
nhecem a importância das práticas listadas ressaltando a integração 
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contínua, padrões de código, backlog do produto. Outra questão a 
ser salientado é quanto ao baixo ritmo sustentável e manter a equipe 
completa. É importante ressaltar, ainda que não foi possível observar 
a pertinência das características e das práticas ágeis, uma vez que os 
respondentes não chegaram a tal etapa.  

Por outro lado, o que se observa com relação às demais 
empresas que não adotam metodologias ágeis ou aplicam parcial-
mente é sobre o fato de conhecerem tais metodologias, reco-
nhecerem a importância do uso e os profissionais da equipe de 
desenvolvimento disponibilizar de uma certa experiência e mesmo 
assim não utilizarem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme discutido neste trabalho, as empresas investigadas 
em sua maioria não adotam práticas ágeis em seu processo de 
desenvolvimento de SW. Existe uma real necessidade de uma inicia-
tiva de formação para a região do sertão. Tendo em vista que na 
literatura, aponta que empresas que adotam práticas ágeis possuem 
vantagens significativas com relação ao aumento na otimização de 
tempo, foco no objetivo de modo a melhorar a satisfação pessoal de 
cada integrante da equipe no trabalho, visto que melhora a comuni-
cação, mantendo a produtividade sempre em processo evolutivo e 
assim garantir a satisfação do cliente.

Visto que a partir do estudo realizado, percebeu-se a impor-
tância em ter a presença de práticas ágeis inseridas no processo 
de desenvolvimento de SW, pois tais práticas proporcionam por 
sua natureza adaptativa e pelo seu foco por resultados, a benefi-
ciar melhor às necessidades de cada uma das partes envolvidas no 
processo. Como trabalhos futuros pretende-se expandir o escopo 
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da pesquisa para verificar a adequação das abordagens ágeis em 
outras localidades, e o nível de maturidade das equipes, pesquisar 
abordagens ágeis em governança corporativa: identificando itera-
ções, planejamento de longo prazo, pesquisar como abordagens 
ágeis e tradicionais se complementam em organizações e ministrar 
uma oficina prática sobre abordagens ágeis de modo a apontar a 
contribuição e a eficiência em se trabalhar com tais metodologias.

REFERÊNCIAS

Fadel, A. C.; Silveira, H. da M. (2010). Metodologias ágeis no contexto de 
desenvolvimento de SW:  XP, Scrum e Lean. Trabalho de Conclusão de 
Curso - Universidade Estadual de Campinas – Faculdade de Tecnologia, 
Limeira.

Fagundes, P. B. (2005). Framework para Comparação e Análise de Métodos 
Ágeis. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.

Fowler, M. (2005). The New Methodology. Disponível em:<http://www.
martinfowler.com/articles/newMethodology.html>. Acesso em: 12 out 2017.

Highsmith, J.; Cockburn, A. (2001). Agile SW Development: The Business of 
Innovation. IEEE Computer, v. 34, n. 9, p. 120-127.

Melo, O. C.; Santos, A. V.; Corbucci, H.; Katayama, E.; Goldman, A.; 
Kon, F. (2012). Métodos ágeis no Brasil: estado da prática em times e 
organizações. Relatório Técnico RT-MAC-2012-03. Departamento de Ciência 
da Computação. IME-USP. Maio.

Monteiro, E. A. (2013) Utilização de Técnicas Ágeis em Projetos Exclusivos 
de Teste de Software. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba.

Shneiderman, B.; Plaisant, C. (2005). Designing the User Interface: 
Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 4. ed., Pearson 
Education.

Sommerville, I.  (2007). SW Engineering. 7. ed., Pearson Education. 



Artigo 10

Melhorias em projetos ágeis com big data e 
experiência do usuário

Rodrigo Alves Costa e Mirelly Éllen Mendes de Lucena1

1.Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) - Patos 
- PB - Brasil. rodrigo@ccea.uepb.edu.br,lucenamirelly@gmail.com  

10
 Melhorias em projetos

ágeis com big data
e experiência do usuário

Rodrigo Alves Costa 
e Mirelly Éllen Mendes de Lucena1

1.Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) - Patos - PB - Brasil. rodrigo@ccea.uepb.edu.br,lucenamirelly@gmail.com  

DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.72.148-166



149

SUMÁRIO

Melhorias em projetos ágeis com big data e experiência do usuário

Abstract

Even when customers are heavily involved in project activities, the 
teams may still fail to involve the actual end users who will actually 
utilize the resulting products or services that the project will deliver. 
This leads agile teams to lose track of the projects during develop-
ment stages or eventually deliver inadequate products if compared to 
initial expectations. In this paper, lessons learned by user researchers 
in the software industry are described, which point to recurrent failures 
to incorporate user experience (UX) research or design research into 
activities of projects using agile implementation approaches. Finally, 
solutions to avoid such failures are proposed.

Resumo

Mesmo quando os clientes dos projetos estão altamente envolvidos 
nos mesmos, as equipes ainda podem não envolver os usuários 
finais reais que utilizarão os produtos ou serviços resultantes. Com 
efeito, isso faz com que as equipes ágeis percam o controle dos 
projetos durante o desenvolvimento ou acabem entregando produtos 
cuja qualidade é insuficiente se comparada às expectativas iniciais. 
Neste trabalho, descrevem-se lições aprendidas por pesquisadores 
de usuários da indústria de software que apontam para falhas recor-
rentes na incorporação da chamada pesquisa de experiência do 
usuário (UX) ou pesquisa de design às atividades de projetos que 
seguem abordagens ágeis de implementação. Por fim, soluções para 
evitar tais falhas são propostas.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos 15 anos, as práticas de desenvolvimento de 
produtos através de abordagens ágeis e enxutas tornaram-se cada 
vez mais a norma na indústria de TI [HP REPORT 2015]. Ao mesmo 
tempo, duas tendências sinérgicas também surgiram:

i. A demanda dos usuários finais por uma boa experiência do 
usuário aumentou significativamente com a adoção massiva 
de dispositivos móveis. Qualquer novo aplicativo precisa fazer 
algo útil ou divertido, além de precisar fazê-lo bem e rapida-
mente o suficiente. Em 2013, uma pesquisa realizada por 
analistas de tecnologia relatou que apenas 16% das pessoas 
experimentaram um novo aplicativo móvel mais de duas vezes, 
sugerindo que os usuários têm baixa tolerância à experiência 
do usuário (UX), sendo que UX é a totalidade das interações 
do usuário suportadas pelo aplicativo para realizar um objetivo 
[PEREZ 2013]; e

ii. Com ênfase crescente em um bom design UX, os profissio-
nais de UX, como designers e pesquisadores, estão cada vez 
mais sendo incorporados como funções necessárias no desen-
volvimento de software, juntamente com gerentes de produto 
e desenvolvedores de software. Uma pesquisa da Forrester 
em 2014 com 112 empresas constatou que organizações que 
investem sistematicamente no processo de design de UX e 
em pesquisa com usuários se auto avaliaram como tendo um 
maior impacto do que aquelas com escopo de investimento 
mais limitado [BULEY 2015]. 

Essas tendências descrevem um novo contexto que muitas 
vezes encontra equipes ágeis despreparadas por dois motivos prin-
cipais. Primeiro, enquanto os processos ágeis valorizam formal-
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mente o princípio de colaboração com os clientes para definir a visão 
do produto, é possível observar pelos praticantes da indústria em 
diversos níveis que, com muita frequência, esse princípio não é colo-
cado em prática [GRUDIN 2017]: as equipes não validam os requi-
sitos sistematicamente nas configurações de uso. 

Em segundo lugar, mesmo em projetos nos quais os clientes 
estão envolvidos, às vezes as equipes ainda podem acabar não 
envolvendo os usuários finais reais. 

Como Rosenberg (2014) coloca, quando os requisitos do 
usuário não são validados, mas ainda são chamados de “histórias 
do usuário”, cria-se a “ilusão” de que tais requisitos foram origi-
nados a partir das necessidades do usuário final, fato esse que não é 
necessariamente verdade e deixa a equipe e os executivos confusos 
quando o produto falha no mercado [Rosenberg 2014].

Nesse contexto, neste trabalho serão explorados cinco exem-
plos clássicos de falhas em envolver o usuário final real ou de, pelo 
menos, falhas na coleta de dados completos e relevantes o suficiente 
para representar suas necessidades. Por fim, propostas para mitigar, 
evitar e resolver esses problemas nos projetos nas organizações, por 
meio de adoção de medidas e ações no curto e no longo prazo, são 
realizadas.

2. METODOLOGIA

Seguindo as recomendações do protocolo proposto por 
Biancolino et al (2012), este relato foi elaborado com propósitos 
profissionais, utilizando-se do rigor científico e metodológico. Tendo 
em vista o contexto descrito e o objetivo proposto para este trabalho, 
ele pode ser classificado quanto à abordagem do problema como 
qualitativa [CRESWELL e CLARK 2014]. 
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 Creswell e Clark (2014) afirmam que a pesquisa qualitativa 
deve ser utilizada quando se faz necessário explorar e compreender 
um problema ou questão de forma mais complexa. Também pode ser 
classificada como exploratória, pois, fundamentada em Selltiz et al. 
(1974), buscou familiarizar-se com um fenômeno a fim de compreen-
dê-lo melhor. 

Quanto ao procedimento de condução da pesquisa, é classi-
ficado como uma pesquisa bibliográfica [GIL 2011]. De acordo com 
Gil (2011), o relato técnico resultante de uma pesquisa bibliográfica 
é resultado válido de pesquisa, pelo fato de poder “proporcionar à 
comunidade científica e ao mercado de trabalho um valor de que 
outros possam usufruir”.

Numa primeira fase foi efetuado o levantamento bibliográ-
fico, de forma a analisar a informação disponível relativamente ao 
problema. Foi efetuado o levantamento do estado da arte, de forma 
a analisar a informação técnico-científica disponível relativamente ao 
problema e às soluções adotadas para a sua resolução. Um ponto 
importante para essa fase foi a caracterização do problema, ou seja, 
a melhoria possível em projetos ágeis. Foram agrupadas e averi-
guadas as informações sobre como esses poderiam ser melhoradas 
levando em consideração as técnicas aqui propostas.

Quanto à natureza da aplicabilidade acadêmica e da neces-
sidade no âmbito acadêmico, almeja-se compartilhar neste trabalho 
e a experiência técnica da proposta realizada, dando ênfase à apli-
cação prática da resolução do problema estudado.
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3. NEGLIGÊNCIA OU CARACTERIZAÇÃO 
INADEQUADA DO USUÁRIO

Conforme anteriormente mencionado, foram identificados 
cinco casos de falhas no envolvimento de usuários reais. Equipes 
ágeis de projeto que não fazem uso de pesquisa com o usuário estão 
seguindo o caminho da construção do produto errado. Esses casos 
são discutidos nesta seção.  

Pesquisas com usuários levam em consideração os comen-
tários desses acerca de análise competitiva do produto e o projeto 
sendo desenvolvidos, os seus conhecimentos sobre arquitetura de 
informação e outras questões atuais, fatos esses que complementam 
os dados de suporte ao cliente, as próprias pesquisas sobre UX e 
quaisquer outras fontes de feedback dos usuários.

3.1. O caso “Velho Oeste”

O primeiro e mais óbvio caso ocorre quando a equipe do 
projeto não realiza testes regulares com os usuários ao longo do 
processo de desenvolvimento. Assim, ela falha em avaliar o quanto o 
software construído se ajusta aos usuários-alvo, suas tarefas e seus 
ambientes e processos de trabalho. 

Um exemplo real desta falha é o desenvolvimento e implan-
tação do Healthcare.org. Nesse caso, a equipe, reconhecidamente, 
não testou completamente o mercado de seguros e planos de saúde 
on-line até duas semanas antes do site ser aberto ao público em 
1º de outubro de 2013. Quando colocado em produção, inúmeras e 
grandes falhas ocorreram no site [PEAR 2013].
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3.2. O Selecionador ao invés do usuário-alvo

O segundo caso não é novo nem exclusivo para o gerencia-
mento de projetos. Envolve a confusão do termo “cliente” entre o 
“selecionador” do projeto ou produto, que normalmente é um alto 
executivo da organização contratante, com o usuário. Para esclarecer 
os papéis, é imprescindível desmembrar estas palavras: um cliente 
geralmente é uma organização (o comprador-alvo do software corpo-
rativo, ou seja, selecionador de produto), conforme representado 
pelo oficial de compras. Normalmente esse representante denomi-
nado aqui de “selecionador” será um executivo ou até mesmo um 
comitê que toma uma decisão de compra [VARGAS 2017]. Nesse 
âmbito, um cliente é o usuário-alvo apenas para produtos voltados 
ao consumidor. 

No que diz respeito a software empresarial, os usuários finais, 
para quem o resultado do projeto ultimamente se destina, podem 
estar longe do processo de escolha de um produto e não têm informa-
ções sobre os produtos que a organização seleciona. A terminologia 
ágil aumenta a confusão: as equipes de produto escrevem histórias 
de usuários a partir da perspectiva da pessoa que usa o software, 
não da pessoa que o escolhe. Em seguida, uma demonstração para 
o cliente, como em uma reunião de revisão juntamente com as partes 
interessadas no final de uma iteração (ou sprint), confirma que cada 
história do usuário é satisfeita pela versão sendo apresentada do 
sistema [CRUZ 2018]. 

Neste ponto, os termos cliente e usuário são combinados. 
Para softwares corporativos e grandes sistemas, a prática ensina 
que muitas vezes o cliente presente no fim da iteração é alguém 
que representa o selecionador dos produtos, e não o usuário final 
[BARBOSA et al. 2013]. Portanto, a demonstração de fim de iteração 
não pode ser a única forma de feedback para prever a adoção e 
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a satisfação do usuário. Além disso, a equipe de desenvolvimento 
de software também deve aproveitar a pesquisa do usuário para 
responder perguntas como:

• Quais são as classes de usuários (personas)? 

• Já validamos que os usuários pretendidos têm as necessi-
dades especificadas nas histórias do usuário? 

• Quais são as práticas atuais do usuário antes da intro-
dução do produto e o impacto posterior? 

• Como poderíamos estender a ferramenta para suportar 
novas personas ou casos de uso futuros?

3.3. Um representante interno ao invés do usuário-alvo

O terceiro caso é sobre viés e preferências. Algumas equipes 
utilizam profissionais internos ou pontos focais, como representantes 
dos usuários finais, na equipe interna de suporte de vendas. Ou seja, 
os serviços de funcionários que são da própria organização execu-
tora são vistos como trabalho de especialistas, e esses especialistas 
supostamente representam o cliente ou grupos de clientes. 

Embora seja de extrema importância valorizar a expertise e o 
conhecimento que esses recursos trazem para qualquer iniciativa 
organizacional, a verdade é que podem existir dois tipos comuns de 
deturpação nessas situações. Primeiro, os representantes internos 
podem não ser representativos dos usuários finais por terem acesso 
a informações que são inadequadas para um ambiente efetivo de 
projeto: conhecimento sobre o software desde o desenvolvimento, 
tem acesso a ferramentas internas indisponíveis para clientes 
externos e, principalmente, não precisam usar o produto dentro das 
restrições de tempo ou ambiente organizacional dos usuários-alvo.
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Em segundo lugar, as evidências que os representantes 
internos trazem para a equipe de projeto também podem ser tenden-
ciosas. Profissionais de vendas e suporte são mais propensos a cana-
lizar as necessidades dos clientes maiores ou mais estratégicos do 
mercado. Eles são mais propensos a se concentrar e priorizar mais 
as necessidades e os pontos de pressão desses tipos de cliente, 
e menos nas prioridades que poderiam se traduzir em um produto 
mais funcional. Além disso, eles muitas vezes ignoram novos requi-
sitos que ainda não estão descritos nas ferramentas ou se tornaram 
padrões no mercado atual. Portanto, o pessoal interno não pode ser 
o único representante dos “usuários” – como mostrado na história em 
quadrinhos “Dilbert”, na Figura 1.

Figura 1. Levantamento de necessidades sem considerar usuários finais

3.4. Executivos aprovando demonstrações de vendas ao 
invés de usuários-alvo adotando o produto

Empresas de software corporativo, durante suas conferên-
cias e relatórios anuais para clientes e demais partes interessadas, 
usam demonstrações de vendas para retratar recursos e funções 
organizacionais, destinadas a estimular os compradores, investi-
dores e analistas de mercado a confiarem na estratégia da empresa 
[KAPPEL 2010]. No entanto, respostas positivas obtidas durante 
essas demonstrações de vendas não deveriam ser consideradas 
tão importantes quanto as afirmações e validações que precisam ser 
obtidas sobre os requisitos de usuário de um produto em desenvol-
vimento em um projeto. 
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Ao invés disso, esses requisitos precisam da confirmação 
por meio de um ciclo de validação cuidadoso. É necessário usar 
as demonstrações de vendas como uma ferramenta para abrir as 
portas da organização para clientes e usuários, com o auxílio de 
selecionadores e influenciadores de iniciativas como projetos e 
empreendimentos. Da mesma forma, os Customer Advisory Boards 
(em tradução livre: conselhos consultivos de clientes), que recebem 
clientes que possuem grandes instalações ou que representam um 
segmento específico importante do mercado, substituem todos os 
clientes e oferecem oportunidades adicionais para exibir recursos ou 
estratégias futuras [SCHEIN 2009]. 

No entanto, uma lei básica para o sucesso na indústria de 
software é “Build Once, Sell Many” [MIRONOV 2015]. Esse princípio 
cria uma tensão natural entre a dualidade de satisfazer cada vez mais 
os clientes atuais e possivelmente atrair novos clientes. Portanto, 
qualquer organização que produz software precisa repensar cons-
tantemente suas ofertas em camadas para incluir novos segmentos 
de mercado ou classes de clientes, à medida que estes emergirem, 
sendo possível assim e evitar estrategicamente esforços pontuais de 
desenvolvimento. Ou seja, isso significa pensar o projeto em função 
das necessidades de usuários-alvo, qualificando e preparando as 
equipes de projeto para pensar a iniciativa estrategicamente.

Confundir os líderes empresariais com os usuários e as 
demonstrações de vendas com os protótipos dos produtos leva as 
empresas a criarem produtos com base nas funções e caracterís-
ticas que as vendas e os gerentes de produto acreditam que irão 
impressionar mais durante as demonstrações [LORANGER 2014]. Ao 
invés disso, é necessário realizar a validação dos projetos, levando 
em consideração o nível de funcionalidade, juntamente a usuários 
finais reais e durante o desenvolvimento do produto.
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3.5. Pesquisa de mercado ao invés de pesquisa de usuário

Por fim, observa-se uma tendência crescente e preocupante 
na indústria de misturar pesquisa de usuários com pesquisa de 
mercado. Grupos de pesquisa de mercado são ótimos parceiros 
para pesquisa de usuários. Muito embora a pesquisa de usuários e 
a pesquisa de mercado tenham algumas técnicas em comum (por 
exemplo, pesquisas e grupos de foco), os objetivos e as variáveis nas 
quais eles se concentram são diferentes. 

A pesquisa de mercado busca entender as atitudes em relação 
a produtos, categorias ou marcas e tenta prever a probabilidade de 
compra, engajamento ou assinatura [LORANGER 2014].

A pesquisa de usuários visa melhorar a experiência do usuário, 
compreendendo a relação entre os comportamentos reais de uso e 
as propriedades do projeto em suas fases iniciais. Para isso, mede 
o comportamento e as atitudes dos usuários, aprendendo, assim, se 
o produto (ou serviço) é utilizável, útil e de uso agradável, inclusive 
após a decisão de compra [BULEY 2015].

É necessário que as organizações iniciem urgentemente a 
agir estrategicamente e comecem a correlacionar as atividades de 
pesquisa de mercado, pesquisa de usuários e sucesso do cliente. 
Isso requer o alinhamento de metas e o compartilhamento de dados 
entre diversos segmentos organizacionais, tais como Marketing, 
Vendas, Sucesso do Cliente e Equipe de UX (geralmente nas fases 
de produto ou em projetos de pesquisa e desenvolvimento) [BULEY 
2015; KELL 2016].
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4. BIG DATA PARA COLETA DE DADOS: O 
ENTENDIMENTO DO CENÁRIO COMPLETO

Coletar e analisar grandes volumes de dados sobre o uso de 
produtos digitais se tornou popular entre gerentes de produto e até 
mesmo entre desenvolvedores de software que, com as ferramentas 
apropriadas para esse fim, podem aprender quais recursos são 
mais atraentes para os usuários. É interessante incorporar o uso de 
técnicas de big data [MAHESHWARI 2017] como parte da pesquisa 
do usuário e do design centrado no usuário, muito embora seja 
importante frisar que tais técnicas não devem substituir as pesquisas 
qualitativas de usuários. 

Nesta seção, realizamos uma breve análise de duas maneiras 
conhecidas de usar big data na análise e coleta de grandes volumes 
de dados no uso de produtos e serviços digitais: big data analytics 
(ou análise de dados do usuário) [MAHESHWARI 2017] e testes A / B 
[SIROKER 2015].

A análise de dados do usuário pode ser vista como uma 
ferramenta de apoio estratégico, cujos objetivos são melhorar os 
processos de trabalho da organização, adquirir dados e informações 
de maneira a construir conhecimento sobre as tendências de mercado 
e entender o comportamento dos consumidores e suas expectativas. 
Portanto, a análise de dados do usuário pode responder rapidamente 
a questões relacionadas ao uso atual dos produtos e serviços em 
produção, levando em consideração a quantidade e padrões mais 
frequentes, tais como [MAHESHWARI 2017]:

•  Quantos usuários utilizam quais produtos ou serviços?

•  Com que frequência os utilizam?

•  Em que momento se dá a utilização de tais produtos ou 
serviços?
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•  Em que localidade se encontram quando utilizam esses 
produtos ou serviços?

Por sua vez, os testes A / B consistem na divisão do tráfego 
de uma determinada página na internet em duas versões: a atual e 
uma modificada, que se mostra como uma alternativa a versão atual. 
A ideia é medir qual das páginas apresenta maior taxa de conversão, 
que por sua vez é uma métrica da quantidade de vendas, cliques, 
cadastros ou qualquer outro indicador relevante para a organização, 
que tenham sido realizadas com relação à disponibilização de uma 
campanha de marketing, anúncio ou mesmo site na web. Assim, 
os testes A / B são ferramentas excelentes porque oferecem um 
feedback real de mercado, mensurado com precisão e com base 
em dados, não em achismos. Não é uma pesquisa simples na qual 
alguém pode responder uma coisa e fazer outra na prática: são fatos 
consolidados [SIROKER 2015].

Nesse sentido, uma vez que a equipe de produto tenha traba-
lhado na maior parte do design (tais como padrões de interação, 
layouts de página e mockups), os testes A / B comparam as alter-
nativas de design, como “qual imagem em uma página produz mais 
cliques”? Experimentos em tempo real realizados com sistemas de 
produção com tráfego suficiente podem gerar uma grande quanti-
dade de dados úteis. Assim, o teste A / B se mostra útil para pequenos 
ajustes incrementais pontuais, que podem fazer uma grande dife-
rença para os utilizadores reais dos serviços.

O negócio real das empresas de software consiste em encon-
trar e manter novos clientes. Por exemplo, supondo que o histórico 
nos últimos meses mostre que os assinantes de um aplicativo de 
encontros on-line não estão renovando suas assinaturas. Por incrível 
que pareça, esse dado se analisado profundamente pode ser posi-
tivo para a organização. 
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A análise de dados não diz qual, mas observará e ouvirá até 
que se obtenha uma quantidade significativa de indivíduos que não 
renovaram, até que a informação acerca do fato se torne conheci-
mento e possa ser trabalhada como estratégia de marketing.

Em resumo, os dados quantitativos são úteis, mas têm duas 
limitações: primeiro, não dirá à equipe por que os recursos atuais 
são ou não usados [KLEIN 2013], uma vez que diferentes classes de 
usuários podem ter diferentes razões. Segundo, ele não identificará 
quais recursos adicionais ou alternativos podem ser atrativos para 
uma nova classe de usuários que ainda não são familiarizados com 
o produto. 

Para responder a essas questões, a equipe precisa contar 
com pesquisas qualitativas com classes de usuários existentes e 
propostas relacionadas.

5. AÇÕES PROPOSTAS PARA RESOLVER LACUNAS 
DE UX

No curto prazo, é importante compreender que UX vai além da 
pesquisa e seus diversos âmbitos influenciam o projeto desde sua 
concepção. Esse entendimento, uma vez internalizado pelas equipes 
de projeto, deve levar toda organização a um processo de análise, 
por parte das equipes, com respeito às suas habilidades de UX e 
outro processo de suporte à gestão. 

Dessa forma, a primeira ação a ser tomada para resolver 
problemas com competências de UX passa pela análise das habili-
dades atuais de cada equipe, para listar e compreender quais defici-
ências existem. Uma equipe de produto funcional precisa de vários 
conjuntos de habilidades ou competências UX: pesquisa UX, design 
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UX, desenvolvimento de software de interface gráfica e prototipagem 
[SPOOL 2007]. Eles podem ser preenchidos com treinamento dos 
membros atuais da equipe ou com a contratação de profissionais de 
UX em período integral ou parcial.

A seguir, uma vez mapeadas as deficiências em termos de 
habilidades e uma vez que essas deficiências comecem a ser resol-
vidas, é necessário garantir um certo nível de apoio aos gerentes de 
projeto (ou proprietários de produto, conforme a terminologia ágil) 
com investimento em UX. 

Muito frequentemente, esses gerentes de produto em projetos 
ágeis descobrem que seu papel não passa de uma espécie de gestor 
de mudanças descontroladas de escopo (scope creep) [COSTA 
2016], para qualquer tarefa que não seja de desenvolvimento de 
software. É necessário, no entanto, que esses gerentes de produto 
sejam capazes de encontrar recursos adicionais nas competências 
do UX, para beneficiar tanto o produto quanto sua carga de trabalho.

Com respeito às atividades e ações a serem realizadas no 
longo prazo, é necessário incorporar boas práticas de maneira a 
amadurecer a organização em práticas contínuas de aprimoramento 
em competências de UX. Assim, na medida em que UX for realizada 
cada vez mais na organização em equipes diferentes, é necessário 
cada vez mais integrar tais competências que foram desenvolvidas. 

Isso pode ser feito pensando nas diferentes competências: 
as equipes precisam de competências de pesquisa de UX, bem 
como de habilidades de design de UX, como interação e visual. 
Outros conjuntos de habilidades relacionadas incluem desenvolvi-
mento de conteúdo e documentação; acessibilidade; globalização 
e localização.

Para garantir a continuidade e integração de tais práticas 
no longo prazo, faz-se necessário pensar em um processo que 
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incorpore a coleta das informações obtidas na pesquisa do usuário 
e possibilite a sua priorização. Esse processo deve ser contínuo, e 
integrado nos próprios ciclos de trabalho da organização, como um 
processo organizacional, e precisa incluir a busca por feedback do 
usuário com antecedência e com frequência e a criação de canais de 
comunicação para promover a aprendizagem com e para os usuários 
finais, além de mapear os seus substitutos apropriados. 

É necessário também realizar a priorização de problemas 
de UX, e esses devem ser considerados e incorporados durante a 
preparação dos backlogs de produto, de maneira que, com respeito 
ao processo ágil, sejam removidos o atrito dele e estabelecidos indi-
cadores para medir o nível de satisfação com o mesmo. 

Apenas depois de garantir que essas ações foram incorpo-
radas aos projetos como necessidades organizacionais é que os 
mesmos devem se preocupar em construir novas funcionalidades. 
É importante ressaltar também que, durante a criação de cada nova 
funcionalidade principal em um projeto, é necessário garantir que as 
etapas propostas acima são realizadas nos processos específicos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foram indicadas cinco ocorrências distintas 
através das quais equipes ágeis sem envolvimento adequado do 
usuário pela ausência de pesquisa de UX ou coleta eficiente de dados 
acabam se tornando propensas a construir e entregar o produto ou 
serviço errado.

Para evitar tais falhas, é necessário que gerentes de projeto e 
equipes envolvidas nos mesmos avaliem, compreendam e resolvam 
as lacunas atualmente existentes nas competências e habilidades 



164

SUMÁRIO

Melhorias em projetos ágeis com big data e experiência do usuário

da equipe. Este trabalho entende que tais lacunas giram em torno 
de duas perspectivas: o envolvimento do usuário real final ou da 
coleta de dados suficientemente completos para representar suas 
necessidades. 

Na seção 3, foi proposto o uso de técnicas de big data através 
de suas duas abordagens complementares mais comumente conhe-
cidas para análise e coleta de grandes volumes de dados no uso de 
produtos e serviços digitais: análise de dados do usuário e testes A 
/ B. Na seção 4, itens de ação para resolver tais lacunas de maneira 
geral em projetos foram apresentadas, levando em consideração a 
implementação de tais ações tanto no curto e no longo prazos.

Com efeito, o caminho para prosseguir com sucesso na 
gestão de projetos ágeis passa pela experiência do usuário em 
todos os seus aspectos, o que se inicia na educação e treinamento 
de gerentes, gestores e das equipes ágeis em todos os processos 
descritos neste trabalho.
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Abstract

In this work, it is described the planning, development and the appli-
cation of an algorithm based on Artificial Intelligence (AI) techniques 
in an electronic game, Battleship. The algorithm was developed with 
the goal of being able to play the game, make strategic decisions and 
defeat its opponents. The results obtained through simulations and 
observation of the behavior of the algorithm under different situations 
in the game were positive, thus showing that the goal was achieved. 
With this case report, it will be possible to observe some benefits of 
AI applied in an electronic game. The results also provide a reflection 
about other AI application possibilities.

Resumo

Neste trabalho, é descrito o planejamento, desenvolvimento e a apli-
cação de um algoritmo baseado em técnicas de Inteligência Artificial 
(IA) em um jogo eletrônico, Batalha naval. O algoritmo foi desen-
volvido com o objetivo de ser capaz de disputar partidas de jogo, 
tomar decisões de forma estratégica e vencer seus oponentes. Os 
resultados obtidos por meio de simulações e observação do compor-
tamento do algoritmo diante de diferentes situações no jogo foram 
positivos, mostrando assim, que o objetivo foi alcançado. Com este 
relato de caso, será possível observar alguns benefícios de IA apli-
cado em um jogo eletrônico. Os resultados também proporcionam 
uma reflexão acerca de outras possibilidades de aplicação de IA.
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1. INTRODUÇÃO

Os jogos de tabuleiro desde quando surgiram têm desa-
fiado os seus jogadores, requerendo estratégias, raciocínio e habili-
dades. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da tecnologia, 
surgiram os jogos eletrônicos proporcionando um grande avanço 
para esta área, e uma gama de possibilidades. Contudo, a necessi-
dade de atrair novos jogadores e mantê-los engajados tem sido um 
dos maiores desafios enfrentados pelos desenvolvedores de jogos. 
Projetar um ambiente de jogo que desperte competitividade, estimule 
a criatividade, seja desafiador e ao mesmo tempo divertido torna-se 
um grande desafio. 

Neste cenário, a Inteligência Artificial (IA) tem atraído muitos 
olhares, estando presente em diversas áreas do conhecimento e 
proporcionando grandes avanços e possibilidades, e assim, contri-
buindo para a execução de diversas tarefas pelo homem. Dentre 
essas áreas, a área de jogos tem sido bastante receptiva para IA, 
visto ser um ambiente com características e necessidades essenciais 
para possíveis aplicações, como por exemplo, necessidade de racio-
cínio lógico e decisões estratégicas e uma boa análise das jogadas. 

Muito esforço tem sido visto por parte dos projetistas de jogos, 
principalmente no desenvolvimento e aplicação de algoritmos base-
ados em IA capazes de dotar agentes inteligentes com habilidades 
necessárias para vencer seus oponentes e conseguir bons resultados 
no ambiente de jogos. Neste cenário, existem situações em que 
máquinas alcançam desempenhos iguais ou até mesmo melhores 
que os seres humanos, a exemplo do Xadrez (CAMPBELL, M. et al, 
2001), Go (SILVER, D, et al, 2017) entre outros.

Pode-se perceber que, nos jogos, a utilização de boas estra-
tégias são de grande importância para se vencer uma partida, sendo 
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necessário analisar as melhores opções de jogadas e tomar a melhor 
decisão lógica diante de uma cenário visando atingir um propósito. 
Neste contexto, percebe-se que uma máquina dotada de estratégias 
baseadas em IA possui as exigências necessárias, como analisar um 
cenário e tomar a melhor decisão lógica, para vencer um jogo.

Sendo assim, este trabalho teve o objetivo de apresentar o 
planejamento, desenvolvimento e aplicação de um algoritmo baseado 
em técnicas de Inteligência Artificial em um jogo eletrônico, Batalha 
naval.  O algoritmo foi desenvolvido com o intuito de ser capaz de 
tomar decisões de forma estratégica e disputar partidas de jogo e 
vencer seus oponentes, confirmando dessa forma o potencial de IA 
em aplicações no ambiente jogos.

2. JOGO BATALHA NAVAL

O jogo Batalha Naval é um jogo de tabuleiro muito popular de 
estratégia, cujas partidas são disputadas entre dois jogadores e o 
objetivo é encontrar os navios do oponente e afundá-los. Surgindo 
inicialmente na versão lápis e papel, posteriormente foi lançada 
a versão de tabuleiro de plástico, popularmente conhecida pela 
maioria das pessoas. A versão foi comercializada por Milton Bradley 
Company em 1967, a Hasbro adquiriu a companhia Milton Bradley 
em 1984, sendo agora a versão de tabuleiro produzido pela Hasbro. 
Atualmente há diversas versões do jogo, sendo também desenvol-
vidos para videogames e aplicativos móveis (BROWN, 2018).

2.1. Jogabilidade

O jogo começa com cada jogador escolhendo secretamente 
os locais para posicionar seus navios na sua grade, então revezam 
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entre si as jogadas. A grade é composta por um sistema de coor-
denadas que são usadas para realizar um disparo. Cada jogador 
dispara um tiro por vez, informando as coordenadas do ataque, na 
tentativa de acertar um navio. O seu oponente informa se seu navio 
foi atingido, assim colocando um pino vermelho nas coordenadas de 
impacto e um pino branco nas coordenadas em que errou. Os joga-
dores devem dizer ao oponente quando um navio afunda. O objetivo 
do jogo é afundar todos os navios do seu oponente primeiro, assim 
vencendo a partida (BROWN, 2018).

2.2. Regras da versão implementada

O jogo implementado neste trabalho é uma versão simplifi-
cada do jogo Batalha Naval, contendo 36 coordenadas na grade de 
cada jogador e 3 navios que ocupam dois espaços, três espaços e 
quatro espaços na grade. As regras são: 

• O jogador escolhe sua formação de posição secreta de 
navios.

• O jogador humano começa a partida.

• Os jogadores revezam-se escolhendo coordenadas da 
grade adversária.

• As coordenadas são marcadas ao serem acertadas ou 
erradas.

• Quando ocorre um acerto, é permitido jogar novamente.

• A partida termina quando todos os navios de um dos joga-
dores são afundados.
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3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do jogo focou em proporcionar a compe-
tição entre um jogador humano e um agente inteligente. Um agente é 
definido por Russell e Norvig (1995) como sendo uma entidade que 
tem a capacidade de perceber o ambiente em que está inserido e 
agir com base em uma decisão tomada. 

O algoritmo do agente, bem como as regras do jogo, foram 
implementados por meio da linguagem Java utilizando a IDE 
NetBeans. Na Figura 1 é mostrado uma imagem de uma partida.

Figura 1. Imagem de uma partida

3.1. Desenvolvimento do Algoritmo

No jogo Batalha Naval, assim como outros jogos, além de 
sorte é necessário o uso de estratégias. Em uma partida, quando 
o jogador humano atinge parte do navio, ele descobre estrategica-
mente, através de inferência lógica, as coordenadas das posições 
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das outras partes do navio. Esta mesma capacidade lógica e estra-
tégica foi concedida ao agente inteligente. O algoritmo desenvolvido 
possibilitou que, por meio do uso de estratégias, o agente ao atingir 
uma parte do navio inferisse onde se encontram as partes próximas 
para atingi-las posteriormente. 

Também foi possibilitado que o agente quando precisasse 
realizar uma jogada aleatoriamente, não escolhesse coordenadas 
adjacentes verticais ou horizontais às aleatórias escolhidas anterior-
mente. Como o menor navio é composto por dois espaços, assim, 
se for encontrado uma parte a outra também será. O fluxograma de 
decisões do algoritmo é demonstrado na Figura 2.

Figura 2. Fluxograma de decisões do algoritmo
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Visto a importância de comparar o agente desenvolvido com 
uso de estratégias e um agente randômico sem uso de estratégias, 
foram simuladas partidas entre o agente implementado versus um 
agente randômico. Além disso, também foram simuladas partidas 
entre o agente implementado e um jogador humano.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao comparar os resultados das partidas simuladas entre o 
agente com estratégias versus o agente randômico, e o agente com 
estratégias versus o jogador humano foi possível obter resultados 
positivos para o agente com estratégias. A Figura 3 apresenta o 
resultado da simulação de 30 partidas entre o agente com e sem 
estratégias.

Figura 3. Agente com estratégia versus Agente sem estratégia

Também foram simuladas 30 partidas entre o agente com 
estratégias versus 2 jogadores humanos que jogaram 15 partidas 
cada um. Dois jogadores humanos permite o uso de estratégias mais 
diversificadas dado que ambos possuem níveis de conhecimentos 
distintos. Os resultados obtidos estão na Figura 4.
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Figura 4. Jogadores humanos versus Agente com estratégia

Nas partidas simuladas, foi possível perceber que o agente 
com estratégias obteve um bom desempenho vencendo o agente 
randômico 29 de 30 partidas totalizando 96,66%, e vencendo os joga-
dores humanos em 11 das 30 partidas jogadas totalizando 36,66%. 

Esses resultados enfatizam o potencial de aplicação de estra-
tégias de IA em ambientes como jogos, em que o agente estratégico 
alcançou um desempenho relativamente equiparado à inteligência 
humana nesse contexto. Os resultados também apontam para a 
utilidade dessas aplicações em ambientes fora do contexto de jogo, 
que aliado à inteligência humana permite a realização de tarefas mais 
complexas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi discutido o planejamento, desenvolvimento 
e aplicação de um algoritmo baseado em técnicas de Inteligência 
Artificial, criado com o objetivo de ser capaz de tomar decisões de 
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forma estratégica e disputar partidas de jogo e vencer seus oponentes 
no jogo Batalha Naval. 

Embora nesse jogo o elemento da sorte seja um fator que 
pode influenciar no resultado da partida de forma considerável, as 
estratégias utilizadas pelo agente possibilitaram bons resultados. 
Com os testes e simulações foi possível constatar sua eficiência nas 
partidas disputadas, desta forma tornando o jogo mais desafiador e 
competitivo. 

Ainda seria possível proporcionar mais estratégias para o 
agente, como por exemplo comparar os espaços vazios do tabu-
leiro com o tamanho dos navios que ainda faltam encontrar, e assim, 
calcular onde poderiam estar os navios, essa estratégia poderá ser 
implementada em trabalhos futuros.
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Abstract

This work proposes a methodology for developing a Web tool with 
double functionality, which considers the whole software development 
cycle and the construction of a tightly coupled federation of hetero-
geneous, distributed and autonomous database systems. This tool 
allows, through its data integration system, integrated access to hete-
rogeneous data sources using XMI and, making use of its schema 
integration system, the identification and specification of relationships 
between local and global schemata. Finally, it is proposed an inte-
grated environment for software development in the Web to allow the 
management of several models of development tools model repre-
sentation as well as the data manipulation itself.

Resumo

Neste trabalho é proposta uma metodologia para o desenvolvimento 
de uma ferramenta Web de dupla funcionalidade, que trate todo o 
ciclo de produção do software e a construção de uma federação 
fortemente acoplada de sistemas de banco de dados heterogêneos, 
distribuídos e autônomos. Esta ferramenta possibilita, por meio do 
seu sistema de integração de dados, acesso integrado a fontes hete-
rogêneas de dados utilizando XMI e, por meio do seu sistema de 
integração de esquemas, identificar e especificar relacionamentos 
entre esquemas locais e esquemas globais. Por fim, é apresentado 
um ambiente integrado de desenvolvimento de software na Web que 
serve tanto para permitir o gerenciamento dos diversos modelos de 
representação de modelos das ferramentas de desenvolvimento bem 
como a própria manipulação dos dados.
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1. INTRODUÇÃO

O acesso às diversas fontes de dados, tanto convencionais 
como semi-estruturadas, pertencentes a diversos proprietários como 
órgãos, empresas públicas e privadas, universidades e centros de 
pesquisa, é, atualmente, necessário para o funcionamento e estrutu-
ração de tais proprietários. Devido ao advento de um mecanismo de 
disponibilização de informação como a World Wide Web (WWW) e ao 
fato da possibilidade dos dados, organizados de maneira estruturada 
ou semi-estruturada, estarem em constante atualização e serem utili-
zados por usuários espalhados por diversas partes do mundo, apare-
ceram necessidades de garantir o acesso eficiente a esses dados e 
consistência nas atualizações sobre eles. 

Devido às heterogeneidades, tanto semânticas como de loca-
lização, e à autonomia destas fontes de dados, observou-se que, no 
contexto da WWW, acesso eficiente e consistência de atualizações 
sobre dados só podem ser garantidos através de um acesso inte-
grado às fontes. Uma das formas de prover tal acesso a fontes de 
dados heterogêneas é através de sistemas de gerenciamento de 
bancos de dados federados (SGBDF): uma coleção de sistemas 
de bancos de dados autônomos e heterogêneos que fornecem um 
esquema integrado de seus bancos de dados individuais [Sheth; 
Larson 1990].

Por outro lado, observam-se as visões dos desenvolvedores 
de SGBDF. Para a construção de tais sistemas, é necessário o 
cumprimento de diversas fases que caracterizam o ciclo de vida de 
um software: análise de requisitos, projeto e implementação. Para 
a realização desta etapa é utilizado um conjunto de aplicações 
computacionais, e é conhecido que cada aplicação desta tem seu 
sistema de gerenciamento de dados particular. Como consequência, 
a informação do sistema fica espalhada sobre diversos formatos. 
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Ferramentas de desenvolvimento diferentes (autonomia) com bancos 
de dados particulares (heterogeneidade) resultam em necessidade 
de integração de dados.

A visão do projeto BDFint é resolver os dois problemas: no 
nível usuário e no nível construtores de software. Assim, é apresen-
tado neste trabalho um sistema de integração de dados cuja utili-
zação se encaixa nos moldes de integração tanto de dados quanto 
de ferramentas de desenvolvimento de SGBDF. Diferentemente de 
outros trabalhos encontrados na literatura, que propõem unicamente 
mecanismos para integração de dados distribuídos e heterogê-
neos ou para um conjunto heterogêneo de ferramentas de desen-
volvimento em uma federação. O modelo de dados comum, MDC 
[Sheth; Larson, 1990], adotado neste trabalho, é utilizado tanto para 
integração entre ferramentas de desenvolvimento como para mani-
pulação de dados.

1.1. Sistemas de Bancos de Dados Distribuídos

Uma rede de comunicação com a necessidade de suportar apli-
cações locais, sobre bases de dados armazenadas localmente, em 
cada computador desta rede, além de suportar aplicações globais, 
sobre bases de dados armazenados localmente em cada compu-
tador mas com uma visão de compartilhamento de informação, nas 
quais estejam envolvidos mais do que um computador, acarretando, 
assim, em uma coleção de dados distribuída por diferentes compu-
tadores, em diferentes locais é o que constitui um sistema de bancos 
de dados distribuídos (SBDD).

SBDD permite:

• conceder autonomia para aplicações locais;

• aumentar confiabilidade quanto a disponibilidade de 
fontes de dados;
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• acarretar em melhorias no desempenho dos sistemas;

• resultar em flexibilidade das aplicações, o que implica em 
economia.

Para a disponibilidade, relacionada com informação para 
tomada de decisão, ser possível, é necessário um ambiente que 
atenda às necessidades informacionais através da integração e 
consolidação dos dados disponíveis em diferentes conjuntos de 
fontes de dados [Pedersen, 2000]. Assim, tal ambiente deve abordar 
o processo de construção e a manutenção de uma federação de 
dados, levando em consideração os vários modelos de uma mesma 
fonte de dados.

1.2. Integração de Esquemas no BDFint

A visão da integração de esquemas é a existência de um 
esquema único, global e unificado, proveniente de uma atividade de 
integração de esquemas pré-existentes. De acordo com Batini et al. 
(1986), a integração de esquemas de bancos de dados deve ocorrer 
em dois contextos:

a) integração de visões – para produzir uma descrição global 
conceitual do banco de dados proposto;

b) integração dos dados – para produzir o esquema global 
de uma coleção de dados. Este esquema global é uma visão 
virtual de todos os dados que foram integrados através das 
fontes participantes da integração.

O objetivo da fase de integração de esquemas (entre dife-
rentes tipos de modelos, que podem expressar desde modelos do 
tipo Entidade Relacionamento (ER) [Heuser, 1998] ao processo de 
modelagem de sistemas em si) num projeto que proponha a inte-
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gração de esquemas, como o BDFint, deve ser a identificação de 
relacionamentos entre os esquemas que serão integrados e um 
possível esquema de mediação, uma espécie de fase intermediária 
dos esquemas, como a Figura 1 retrata:

Figura 1. Arquitetura geral para Integração de Esquemas

O processo de integração de esquemas consiste, basicamente, 
na especificação de assertivas de correspondência que relacionem 
os esquemas envolvidos na integração. Diversas ferramentas já 
foram propostas e desenvolvidas para ajudar no processo da desco-
berta das assertivas de correspondência [Navathe, 1996]. O BDFint 
propõe a criação de um motor de inferência para permitir a definição 
de regras que trabalhem como essas assertivas de correspondência.

1.3. Objetivos do Projeto BDFint

Sistemas de integração de dados, em geral, visam oferecer 
aos usuários uma interface uniforme de acesso a diferentes fontes 
de dados. O que ocorre num mecanismo de consulta num sistema 
integrado é: o usuário determina “o que” ele deseja saber e o sistema 
determina “onde” tal informação pode ser encontrada. Cabe a uma 
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interface gráfica, possivelmente integrada com o próprio sistema de 
integração, apresentar as respostas para as consultas do usuário.

De forma ilustrativa, dada uma determinada consulta partindo 
de alguma fonte de consulta (possivelmente clientes ou usuários), 
determinar a melhor forma de exposição dos dados resultantes de tal 
consulta, considerando aspectos como quais tipos de dados envol-
vidos na consulta, acessibilidade de tais dados e localização física 
dos dados, tempo de consulta e exibição de resultados ou mesmo 
probabilidade de sucesso nas tentativas de acesso aos dados é o 
objetivo básico dos sistemas de integração de dados.

Considerando isso, o BDFint se propões a prover uma meto-
dologia para construção de uma federação fortemente acoplada de 
sistemas de banco de dados heterogêneos, distribuídos e autônomos.

Para se prover uma abordagem satisfatória para a inte-
gração de esquemas, identificar e especificar relacionamentos entre 
esquemas locais e esquemas globais, que são, de fato, a visão do 
engenheiro de software usuário de uma ferramenta de integração de 
esquemas, é o objetivo central da segunda fase do BDFint. Diversos 
trabalhos propõem metodologias para integração de esquemas, 
como [Navathe, 1996]. Para se fazer essa identificação e realizar toda 
a especificação necessária entre os esquemas, o BDFint propõe a 
utilização de assertivas de correspondência para captura de relacio-
namentos entre conceitos semelhantes que são representados de 
diferentes formas.

Especificar assertivas de correspondência em esquemas é 
uma das fases primordiais para a integração de esquemas. Este tipo 
de especificação é necessário porque um mecanismo de captura 
de relacionamentos entre conceitos semelhantes que são represen-
tados de maneiras diferentes é usado na fase posterior na integração: 
a identificação de conceitos similares entre diversos esquemas a 
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serem integrados. Fazer isso não é uma tarefa fácil. As desvantagens 
em metodologias propostas são inúmeras.

Nas seções que se seguem são comparadas metodologias 
para se fazer integração de dados e de esquemas e a forma como 
tais metodologias são aplicadas ao BDFint. A arquitetura é apresen-
tada e é feita uma descrição sucinta do processo do fluxo de dados, 
no nível de orientação a objetos.

2. ARQUITETURA DO PROJETO

São diversas as fases de implementação do BDFint. 
Inicialmente, baseado em levantamentos acerca de vantagens e 
desvantagens de diversas linguagens de representação de dados 
e metadados [Campos et al., 2002], definiu-se a linguagem XML 
Metadata Interface (XMI) [OMG 2000] como Modelo Comum de 
Dados (MDC). No processo de implementação, as etapas são defi-
nidas de tal forma a se determinar definições de mapeamentos de 
dois paradigmas: fontes de dados em diversos formatos para o 
formato XMI utilizado no BDFint e fontes de modelos em diversos 
formatos para o formato de modelos XMI. 

A visão do projeto BDFint é apresentar o XMI como MDC. As 
razões para esta escolha são expostas na seção 2.1.

Após a definição de um MDC, é necessário todo um estudo 
acerca de metodologias que tornem possível a integração de dados e, 
no nosso caso, de modelos. Devido ao fato desta necessidade dupla, 
na seção 2.2 é apresentada uma breve justificativa acerca da utili-
zação da integração de dados e modelos utilizando a linguagem XMI.
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Com base nestas justificativas e estudos acercas de metodo-
logias de integração de dados e esquemas, foi concluída uma arqui-
tetura para o projeto. Esta arquitetura está exposta na seção 2.3.

2.1 XMI como MDC

Um sistema de bancos de dados federados evolui na inte-
gração gradual de um conjunto de sistemas de bancos de dados 
autônomos não-relacionados. Esse processo de evolução deveria 
ser subdivido em três fases: pré-integração, desenvolvimento de um 
sistema de bancos de dados federados (SBDF) e operação desse 
SBDF [Sheth; Larson, 1990].

O MDC possibilita descrever os esquemas locais divergentes 
usando uma representação única para as diversas fontes heterogê-
neas de dados com o objetivo de facilitar a tarefa de negociação e 
integração realizada quando desenvolvendo um SBDF. Um processo 
de conversão separado para cada tipo de modelos de dados é 
requerido [Batini et al, 1986; Kim, 1995].

Num sistema de bancos de dados federados e heterogêneos 
pode-se lidar com distribuição de dados tanto através da criação 
de um sistema de gerenciamento de bancos de dados distribuídos 
como através da uma camada de software acima de um sistema de 
gerenciamento de bancos de dados.

O projeto BDFint sugere a criação de um banco de dados 
federado. A utilização de uma camada adicional (a camada de fede-
ração para XMI) para fazer conversões, interpretar consultas e inter-
calar as visões do usuário com os sistemas de gerenciamento de 
bancos de dados (SGBD) é muito mais vantajoso, pois, ao utilizar 
uma linguagem OO como XMI, permite-se continuidade de opera-
ções em aplicações existentes, preserva-se a estrutura organiza-
cional, a integração controlada de bancos de dados existentes é 
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contemplada e a incorporação de novas aplicações e novos bancos 
de dados torna-se facilitada.

2.2. Integração utilizando XMI

O propósito de se adotar XMI como o MDC refere-se à sua 
utilização para o processo de integração. De forma a representar 
tanto dados e metadados quanto informação de modelos e meta-
modelos, é necessária a utilização de um elemento diferenciador. De 
acordo com a XMI DTD [Bray et al, 1998], o elemento XMI.exporter-
Version é utilizado exatamente como um especificador de qual ferra-
menta (ou qual versão da ferramenta) é responsável pela geração do 
documento.

Devido ao fato do BDFint ser uma ferramenta de dupla funcio-
nalidade, tem-se, agregadas às implementações do sistema, duas 
sub-ferramentas distintas que, compostas, resultam no modelo 
implementado: o BDFint para a integração de modelos e o BDFint 
para integração de dados. Existe um elemento, chamado XMI.expor-
terVersion, que é um sub-elemento de XMI.documentation, podendo 
ser utilizado como uma “flag” para diferenciar que tipo de informação 
é pertinente ao documento que está sendo lido atualmente. Neste 
projeto, portanto, este elemento passa a ser um elemento de controle 
e, portanto, obrigatório.

2.3. Arquitetura Proposta

A arquitetura proposta para o BDFint é baseada na arquitetura 
de referência para sistemas de gerenciamento de banco de dados 
fortemente acoplados, proposta por Sheth e Larson (1990) e a arqui-
tetura de Samos et. al (1998).

Aqui é feita uma distinção entre os esquemas da arquite-
tura e os módulos funcionais do SGBDF. A arquitetura é constituída 
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dos seguintes esquemas: esquema local, esquema componente, 
esquema exportado, esquema federado, esquema aplicação e 
esquema externo.

A Figura 2 mostra um diagrama para descrever a arquite-
tura proposta. A escolha desta arquitetura tem por objetivo inserir o 
processo de modelagem dentro do contexto de SGBDF:

Figura 2. Arquitetura proposta do Esquema Federado
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3. A ABORDAGEM PROPOSTA PARA O “SISTEMA” 
BDFINT

A partir dessa arquitetura proposta pode-se descrever como 
a ferramenta desenvolvida no projeto BDFint deve tratar o processo 
de integração. Nesta seção, é finalizado o processo de discussão de 
resultados obtidos acerca dos estudos do XMI e Java. Nela também 
se discute como diversos padrões necessários nesse projeto são utili-
zados no sistema a partir da arquitetura apresentada na seção 2.3.

Para a junção de dados de fontes heterogêneas, o projeto 
BDFint utiliza os seguintes componentes: módulo global, processa-
mento de consultas, módulo de interface, controle de acesso, módulo 
de comunicação, controle de integridade, gerenciamento de transa-
ções e tradutores. Tais componentes são detalhadamente descritos 
em [Campos et al., 2002]. A organização destes componentes no 
BDFint se dá conforme mostrado na Figura 3 [Campos et al., 2002] 
a seguir:
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Figura 3: Módulos componentes da arquitetura

O BDFint tem sua arquitetura direcionada para a Web. A seção 
3.1 explica como a visão Web ocorre no BDFint.

3.1. Interface Web/Servlets

O acesso do usuário é feito via qualquer browser. A interface 
Web do BDFint tem como objetivo prover uma interface que permita 
aos usuários interagir e acompanhar o desenvolvimento de seu 
sistema. Para tanto, é necessária uma visão integrada das fontes de 
dados componentes do sistema, por meio de um repositório central, 
apresentando, assim, o esquema virtual atual em que se encontra a 
federação de dados em um determinado instante.

O repositório central é tal que permite o armazenamento de 
fontes de dados, de códigos fontes do sistema e de modelos em 
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diversos formatos. Diversas fontes são expostas, e pode-se acessar 
tais fontes individualmente, obtendo, assim, uma visão atualizada de 
tais fontes e pode-se também realizar integração entre estas fontes. 
O mesmo repositório permite gerar o esquema atualizado de forma 
automática, por meio de solicitações ao servidor. 

Torna-se possível o acompanhamento da evolução do sistema 
e do trabalho realizado por outros usuários, através do esquema 
integrado. E a informação pode estar armazenada tanto em códigos 
fonte, quanto em modelos ou fontes de dados.

Para geração dinâmica de páginas HTML, necessárias para 
interface com o usuário (para visualização e análise do estado atual 
do desenvolvimento do SBDF, por exemplo), são utilizados servles 
[Hall, 2000].

Em Data Warehouses (DW) [Inmon, 1997] conhecidos, 
este mesmo processo ocorre. Entretanto, o BDFint permite que 
tal processo ocorra, além de fontes de dados, para metadados, 
modelos, meta-modelos, esquemas de representação de dados e 
metadados e códigos fonte de linguagens de programação

3.2. Padrões de Projeto/Implementação no BDFint

Nesta seção são descritos como tais padrões são aplicados 
nas diversas classes do projeto, ilustrado na Figura 4. Ela é uma 
extensão da Figura 1 aplicada à integração com XMI.
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Figura 4: Esquema de integração utilizando XMI

Em todos os componentes desta arquitetura, os padrões apre-
sentados são utilizados. Analisando o esquema proposto e suas apli-
cações para a representação de dados, utilizando uma abordagem 
bottom-up, observa-se que diversas fontes de dados estão em seus 
esquemas locais, em formatos desconhecidos. O primeiro passo 
para a integração de esquemas é o mapeamento de tais fontes para 
o formato do MDC. No caso do BDFint, é o XMI. Portanto, na tran-
sição do Esquema Local para o Tradutor, será necessário um mape-
amento de uma fonte de dados local para o XMI.

 Este mapeamento, no projeto BDFint, se dá de forma autô-
noma, para cada SGBD local. Entretanto, para o gerador de docu-
mento XMI pertencente ao BDFint, são necessárias informações 
do documento XMI como sendo elementos XML, atributos XML e 
conteúdos intrínsecos à informação, como PCDATA e CDATA, por 
exemplo. A partir desta informação o documento no padrão do 
BDFint é gerado.

 A partir dos mapeamentos obtidos nos tradutores, o conjunto 
de regras é consultado para que, a partir dos mapeamentos dos 
esquemas locais, haja a definição de um esquema integrado, gerado 
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a partir das relevâncias semânticas inerentes ao conjunto de regras. 
Depois disso, um novo processo de integração, agora envolvendo o 
esquema integrado, resultante da integração dos esquemas locais, e 
um esquema integrado armazenado (que pode estar desatualizado 
ou pode conter informações de pesquisas realizadas anteriormente) 
acontecerá, tendo-se uma saída resultante, que sofrerá o processo 
descrito na seção 2.4.1.

O processo para a integração de modelos é muito semelhante. 
A única diferença é que, realizar integração sobre modelos requer 
mapeamentos de linguagens padrão como UML [Booch et al., 2000]. 
Estas linguagens são esquemas locais traduzidos para a linguagem 
XMI. Para mapeamentos de códigos fonte Java, modelos UML, MOF 
[MOF, 2002] e até modelos XMI é utilizada uma ferramenta que faz 
uso do XMI Framework [Grose, 2001], uma API proposta pela IBM, 
para a geração de representação XMI da metainformação inerente 
aos códigos fontes, modelos e esquemas existentes nos esquemas 
locais.

Para todas essas etapas de integração são necessárias repre-
sentações dos modelos que estão sendo manipulados no formato 
XMI. É a partir do XMI Framework que informações, pertencentes aos 
dados de modelos e metadados que estão sendo manipulados, são 
acessadas, integradas e aproveitadas. Todo o processo algorítmico 
envolve a utilização de classes do XMI Framework.

4. TRABALHOS RELACIONADOS

O constante crescimento da Web tem estimulado esforços de 
integração de diferentes fontes de dados, que normalmente são hete-
rogêneas. Assim, vários projetos de pesquisa foram propostos para 
este fim. O projeto The Stanford-IBM Manager for Multiple Information 
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Sources (TSIMMIS) [Chawathe et al, 1994] tem por objetivo o desen-
volvimento de ferramentas para facilitar a rápida integração de fontes 
de informações heterogêneas que podem envolver tanto dados 
estruturados com não estruturados. Nesta arquitetura não existe um 
esquema de banco de dados global. Os acessos à fonte de dados são 
feitos através de mediadores, os quais têm somente o entendimento 
das fontes que eles usam. O TSIMMIS não é completamente automa-
tizado, ocultando as diversidades dos usuários. Já no BDFint traba-
lha-se com esquemas globais e geração automática de esquemas.

O Infomaster [Genesereth et al., 1997] é um sistema de inte-
gração de dados que provê um acesso integrado para múltiplas 
fontes de dados heterogêneas sobre a Internet, dando assim, a ilusão 
de um sistema de informação centralizado e homogêneo. Apesar de 
permitir o acesso à internet, o mesmo só trabalha com fontes estru-
turadas, não levando em consideração fonte de dados semiestrutu-
radas, diferentemente do BDFint que leva em consideração ambos 
os tipos de fonte de dados.

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A inovação maior deste trabalho está na proposta de utilização 
de um modelo de dados canônico e de um MDC seguindo um formato 
único, o XMI. Devido ao fato deste formato ter sido criado baseado 
na linguagem XML, poderosa no que diz respeito à portabilidade de 
dados, além de ser uma proposta de representação de modelos, uma 
dupla funcionalidade pode ser atribuída a esse formato. Transformar 
essa proposta em realidade é o que o BDFint propõe.

A contribuição mais importante deste trabalho está na apre-
sentação de um ambiente integrado de desenvolvimento de software 
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na Web, fazendo o uso de servlets no processo de integração, além 
da utilização de XMI descrita acima.

Devido ao crescente aumento do acesso e integração de 
informações distribuídas, heterogêneas e autônomas, as aplicações 
são construídas baseadas em dados integrados de diferentes ferra-
mentas. Devido ao fato do processo de desenvolvimento de SBGDs 
ser integrado, o projeto BDFint apresenta-se como um ambiente para 
proporcionar o desenvolvimento do SBDF que leve em conta desde a 
fase de análise de requisitos até as fases de manutenção, fases estas 
pertencentes ao ciclo de vida de software.

Como trabalhos futuros sugere-se a inserção de elementos de 
inteligência artificial simbólica e mineração de dados para a definição 
apropriada dos tipos de fontes de dados envolvidas na integração 
e para a descoberta de relevâncias semânticas nestas fontes. Tais 
tecnologias serão úteis no processo de construção de um motor de 
inferência para a especificação de assertivas de correspondência 
entre as fontes participantes da integração. São baseadas nestas 
conclusões que as fontes são integradas de fato, pois, dentre as 
diversas fontes, podem ser “capturados” elementos que expressem 
dados em comum.
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Project Management Institute (PMI) e 

Scrum Fundamentals Certified (SFC) pela SCRUM Study (VMEdu). Tem vasta 
atuação profissional no mercado de trabalho, destacando-se em funções 
como gerente de projetos, analista de sistemas e de testes e engenheiro de 
software em empresas como IBM, Siemens, Motorola e C.E.S.A.R. É autor 
de livros na área de gerenciamento de projetos, segurança e sistemas da 
informação e marketing digital, e foi um dos idealizadores do currículo de 
Governança de TI da Escola Superior de Redes (ESR), da Rede Nacional 
de Pesquisa (RNP). Foi bolsista do CNPQ durante o doutorado, mestrado 
e a graduação, e atualmente está vinculado aos diretórios de pesquisa 
da entidade, liderando o grupo de pesquisa Ação das Tecnologias na 
Aprendizagem Significativa (ATLAS) da UEPB, e atuando como pesquisador 
nos grupos de Segurança Computacional da UFPE e de Gestão, 
Comportamento e Competências Organizacionais do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB). Pesquisador na área de Ciência da Computação, com 
ênfase em segurança computacional, sistemas de informação e no uso de 
tecnologias para educação, e na área de Gerenciamento de Projetos, com 
ênfase em gerenciamento de projetos de tecnologia da informação, agilidade 
e marketing organizacional. É membro do PMI, da Association for Computing 
Machinery (ACM) e da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).
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Jannayna Domingues Barros 
Filgueira

É doutora em Engenharia Elétrica e 
Computação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (2016) com 
ênfase em Telecomunicações com 
projetos desenvolvidos nas áreas de 
Eletromagnetismo, Reconhecimento de 
Padrões, Processamento de Sinais e 
Bioengenharia. Atualmente professora 
efetiva Adjunto I da Universidade Estadual 
da Paraíba. Coordenadora Adjunta e 

Coordenadora de TCC do curso de Ciências da Computação da Universidade 
Estadual da Paraíba, Campus VII.

Jucelio Soares dos Santos

É professor substituto do curso de Ciência 
da Computação pela Universidade 
Estadual da Paraíba. Mestre em Ciência 
da Computação pela Universidade 
Federal de Campina Grande. Graduado 
em Licenciatura em Computação pela 
Universidade Estadual da Paraíba. 
Possui interesse na área de pesquisa em 
Desenvolvimento de Jogos, Dislexia, Teoria 
Resposta ao Item e Testes Adaptativos 
Informatizados.
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